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Notatki  (Notes)  

Przygoda z Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 

Szymon niegula 

The adventure with Somatochlora sahlbergi Trybom, 

1889. – At the beginning of July 2004, I reached a de-

cision to challenge myself and bike 4,5 thousand km 

one way in order to search for the population of Soma-

tochlora sahlbergi. This happened in gorgeous regions 

of north-western Canada. The adventure started in Cal-

gary (51º N) and ended in Inuvik (68º N). The search 

for treeline emerald started from the 28th day of my trip, 

from a place where a paved road transfers to a gravel 

road called Dempster Highway. The gravel highway 

stretches from 64º N to Inuvik. It runs through subarctic 

tundra and is underlain by permafrost. The investiga-

tion took place on meso and oligotrophic ponds, peat 

bogs and along creaks. The weather conditions and the 

date were adequate to see flying S. sahlbergi, but inve-

stigations usually ended by observations of another 

Odonata, mostly from families Aeshna and Enallagma. 

On August 2nd, while checking a small (8 x 4m) and 

approximately 1,3m deep peat bog located on the North 

slope of the Ogilvie Mountains range, a single male of 

S. sahlbergi was noticed. In addition to Sphagnum moss 

and lichens, the pond was surrounded also by single 

sedges and in a farther distance by low spruce trees 

and shrubby birch. The male was patrolling open wa-

ter, sometimes criss-crossing the pond over the water 

surface. The observations lasted 15 minutes, until tree-

line emerald left the pond and flew to the evergreen fo-

rest. Somatochlora sahlbergi is a far north dragonfly. It 

requires deep, cold water that is surrounded by moss 

but not necessary Sphagnum. Because of the severe cli-

mate, the right habitats are hard to check by scientists. 

Currently, it is hard to say how big is the whole popu-

lation and in what degree this species is endangered. It 

should be noticed that treeline emerald would be pro-

bably a good indicator for environmental changes cau-

sed by global worming and in North Norway additio-

nally, by acid rains. 

Wprowadzenie 

 Pokona em 8,5 tysi ca kilometrów na rowerze, 
g ównie po to, eby delektowa  si  obserwacj  pa-
troluj cego samca Somatochlora sahlbergi Trybom 
przez nieca e 15 minut. A sta o si  to w prze licz-
nym rejonie pó nocno-zachodniej Kanady, na tery-
torium Jukon. 
 Wyprawa zacz a si  w olimpijskim mie cie 
Calgary (51º N) a zako czy a w mie cinie Inuvik 
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(68º N), zamieszka ej g ównie przez Indian. Wyru-
szy em na pocz tku lipca roku 2004 i podró owa-
em przez niespe na 2 miesi ce. Wi kszo  czasu 

peda owa em, podziwiaj c widoki Kordylierów 
Kanady pó nocno-zachodniej. Jednym z g ównych 
celów przygody rowerowej by a próba odnalezie-
nia populacji holarktycznej wa ki Somatochlora 
sahlbergi, która w Ameryce Pó nocnej zasiedla re-
jony na pó noc od 64º N i na zachód od delty rzeki 
Mackenzie (CANNINGS, CANNINGS 1997; NEEDHAM, 
WESTFALL 1955; WALKER, CORBET 1975). Cel ten o-
si gn em, a widoku patroluj cego swoje teryto-
rium samca nie zapomn  do czasu nast pnej przy-
gody z subarktyczn  miedziopiersi . 

 
Na wysoko ci ko a podbiegunowego. 
At the level of Polar Circle. 

Krótka historia poszukiwa  

 Za populacj  Somatochlora sahlbergi zacz -
em w szy , kiedy w 28. dniu podró y znalaz em 

si  w miejscu, gdzie ko czy si  szosa asfaltowa  
a zaczyna droga u lowa (a to z powodu wiecznej 
zmarzliny!), o nazwie Dempster Highway. u lo-
wa autostrada zmierza na pó noc od 64º N a  pod 
68º N. Ci gnie si  ona przez subarktyczn  tundr  
do miejscowo ci Inuvik, czyli mojej mety. Ze 
wzgl du na w asne bezpiecze stwo przed licznymi 
nied wiadkami czarnymi i grizzly (Ursus america-
nus, U. arctos) zasiedlaj cymi te rejony, poszuki-
wania odbywa y si  g ównie przy niedaleko zloka-
lizowanych od drogi niewielkich mezo- i oligotro-
ficznych jeziorkach, na torfowiskach i przy ocz-
kach torfowych oraz wzd u  rzeczek. Pogoda by a 
ustabilizowana i odpowiednia, aby zobaczy  lataj -
ce wa ki. W dzie  temperatura si ga a do ponad 
30º C a w czasie „bia ych nocy” spada a nawet do 
2-3º C (na szeroko ci geograficznej na pó noc od 
64º N, tak du e dobowe fluktuacje temperatury  
o tej porze roku s  normalnym zjawiskiem). 
 Okres na obserwacj  S. sahlbergi by  równie  
dobry, gdy  gatunek ten by  wcze niej notowany 

na obszarze Jukonu w okresie od 30 czerwca do 10 
sierpnia (CANNINGS, CANNINGS 1997). 

 
Jedno z interesuj cych subarktycznych siedlisk. 
One of interesting subarctic localities. 

 Po kilku dniach wytrwa ego penetrowania in-
teresuj cych siedlisk, obserwacje ko czy y si  na 
kilku innych gatunkach wa ek, g ównie z rodzajów 
Aeshna i Enallagma. Czas ucieka , a ja prawie zre-
zygnowany i bez dobrego humor peda owa em da-
lej na pó noc. Zaczyna em powoli traci  ogromn  
wcze niej nadziej  na spotkanie „oko w oko” ze 
znan  mi do tej pory tylko z artyku ów i zdj  sub-
arktyczn  miedziopiersi . Coraz to rzadziej spraw-
dza em, wydawa  by si  mog o, odpowiednie dla 
S. sahlbergi habitaty. 
 Wczesnym popo udniem dnia 2 sierpnia, jad c 
przez pó nocn  stron  pasma gór Ogilvie (65û N), 
na wysoko ci doliny niewielkiej rzeki Engineer 
Creek, ok. 1 km na po udnie od mostu, gdzie 
Dempster Highway przecina t  rzek , dostrzeg em 
niewielki zbiornik torfowiskowy, który przyci gn  
moj  uwag . Zaparkowa em rower na poboczu u-
lowej autostrady i zacz em powoli zbli a  si  do 

zbiornika o wymiarach ok. 8m x 4m. By  on dosy  
g boki (g boko  do ok. 1,3 m) i otoczony p em 
sfagnowym (Sphagnum sp.). Na granicy p a i o-
twartej wody ros y pojedyncze turzyce (Carex sp.). 
Nieco dalej od zbiornika skar owacia e wierki 
(Picea sp.) oraz punktowo rosn ce brzozy (Betula 
sp.), wysokie do 1,2 m, których li cie zacienia y 
mchy oraz przysmak tamtejszych karibu (Rangifer 
tarandus)  porosty. Wtenczas przypomnia y mi 
si  opisy siedlisk S. sahlbergi w jednym z artyku-
ów S.G. Canningsa i R.A. Canningsa (CANNINGS, 

CANNINGS 1985) i znowu zacz o mi si  wydawa , 
e to miejsce jest pewniakiem. Po cichu marzy em, 
e mo e w ko cu teraz nadesz a pora... 

 I tak si  sta o. 
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Behawior 

 Samiec Somatochlora sahlbergi, jedyny osob-
nik na siedlisku, patrolowa  swoje terytorium lata-
j c dosy  szybko i nisko nad powierzchni  otwartej 
wody, przecinaj c cz sto zbiornik po przek tnej. 
Lata  te  wzd u  granicy p a i wody, ale to zdarza o 
si  bardzo rzadko. Ani razu nie zauwa y em, eby 
opu ci  zbiornik w celu erowania czy te  patrolo-
wania nad otwartym p em. W tym momencie 
wa ne dla mnie by o to, eby nie straci  go z wido-
ku, nie wystraszy  czy te  nie ingerowa  w jego 
naturaln  aktywno . 
 Po ok. 15 minutach osobnik prawdopodobnie  
z w asnej woli opu ci  zbiornik, odlatuj c do pobli-
skiego skar owacia ego lasu iglastego. Ponad go-
dzin  bezskutecznie oczekiwa em na jego powrót. 
 Opisany wy ej behawior samca w pe ni zga-
dza si  z opisem zachowania S. sahlbergi podanym 
w literaturze (CANNINGS, CANNINGS 1997). W cy-
towanej pracy autorzy zaznaczyli, e w ten sposób 
mo na go odró ni  od dwóch innych gatunków  
z tego samego rodzaju (S. hudsonica, S. albicin-
cta), które mog  wyst pi  na tych samych siedli-
skach. W odró nieniu od S. sahlbergi, patroluj  
one terytorium lataj c wzd u  ro linno ci przy-
brze nej. 
 Z powy szego wynika, e Somatochlora sahl-
bergi to gatunek wybitnie interesuj cy pod wzgl -
dem wymaga  rodowiskowych. Larwy yj  wy-

cznie w zimnej i g bokiej wodzie (ASKEW 2004; 
BUTLER 1992; CANNINGS, CANNINGS 1985; dane w 
tej pracy), która jest zazwyczaj otoczona mszarem, 
ale nie zawsze tworzonym przez Sphagnum (CAN-
NINGS, CANNINGS 1985). Warto doda , e S. sahl-
bergi cz sto wyst puje jako jedyny gatunek wa ki 
w danym siedlisku (BUTLER 1992; KOSTERIN 1992). 
Takie warunki znale  mo e tylko na dalekiej pó -
nocy Ameryki Pó nocnej (patrz wy ej), Skandyna-
wii (m.in. BUTLER 1992; PEDERSEN 1992; SAHLÉN 
1994; VALLE 1931), na obszarze Syberii, zarówno 
pó nocnej, jak i po udniowej, w cznie z Kamcza-
tk  (m.in. BELYŠEV 1973; BELYŠEV, OVODOV 1961; 
DUMONT i in. 2005; CHARITONOV 1975; HARITONOV, 
MALIKOVA 1998; KOSTERIN 1992). 
 Wskazówk  do odnalezienia populacji subark-
tycznej miedziopiersi na obszarze Skandynawii, 
mog  by  spostrze enia Sahléna (SAHLÉN inf. ust-
na), e jej siedliska s  po o one w pobli u przynaj-
mniej niewielkich powierzchni wieloletniej zmarz-
liny. 
 Surowe warunki klimatyczne, w których S. 
sahlbergi czuje si  najlepiej, przyczyniaj  si  do 
trudno ci w okre leniu przez badaczy wielko ci 
populacji. Brak równie  informacji na temat stop-

nia zagro enia tego gatunku (CANNINGS S.G. inf. 
ustna). Mo na przypuszcza , e globalne ocieple-
nie, a w pó nocnej Norwegii tak e kwa ne deszcze 
(OLSVIK, DOLMEN 1992), mog  po rednio przyczy-
nia  si  do kurczenia si  populacji.  
 S. sahlbergi mog aby w tym przypadku by  
doskona ym indykatorem zmian w biocenozach 
spowodowanych ocieplaniem si  klimatu na obsza-
rach subarktycznych ca ej Holarktyki (porównaj 
DANKS H.V. 1992). 
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Wa ki (Odonata)  odzi – dane z kolekcji Ernsta Koeppena 

Grzegorz TO CZYK 

Dragonflies (Odonata) of the City of ód  – data from 

Ernst Koeppen’s collection. – Data from a small colle-

ction of dragonflies caught in ód  by Ernst Koeppen in 

1941 and 1942. Four dragonfly species were found – 

the species which are also present in administrative 

borders of ód  nowadays. 

 Przyrodnik interesuje si  wiatem organizmów 
ywych niezale nie od czasów, w których przysz o 

mu y . Przyk adem takiego podej cia jest opraco-
wanie Ernsta Koeppena omawiaj cego faun  kr -
gowców odzi (KOEPPEN 1943), z czasów gdy mia-
sto to by o znane pod nazw  Litzmannstadt – na 
cze  genera a wojsk niemieckich, Litzmanna, 
ws awionego dokonaniami militarnymi w walkach 
o ód  podczas I Wojny wiatowej. ód  by a 
wtedy, podobnie jak du a cz  Polski, pod oku-
pacj  hitlerowskich Niemiec. Koeppen, znawca 
fauny, by  w czasie wojny kierownikiem Miejskie-
go Muzeum Przyrodniczego w odzi (powsta o  
w 1930 roku – obecnie Muzeum Przyrodnicze Uni-
wersytetu ódzkiego). Jego praca (orygina  maszy-
nopisu przekazany Profesorowi Leszkowi Kazi-
mierzowi Paw owskiemu pozostaje w zbiorach bi-
bliograficznych Katedry Zoologii Bezkr gowców  
i Hydrobiologii U ), to wnikliwe studium fauny 

odzi i okolic, które do tej pory nie straci o swej 
aktualno ci (MARKOWSKI i in. 1998). W opracowa-
niu KOEPPENA (1943) nie ma wzmianki o bezkr -
gowcach, ale zachowa y si  materia y entomologi-
czne zbierane przez niego na terenie odzi. Nie 
jest to zbiór du y, zaledwie kilka fiolek, które za-
chowa y si  w Muzeum Przyrodniczym U . Nie 
jest te  jasne czy to ca y zbiór, czy te  tylko drobna 
cz  wi kszej ca o ci. Na etykietach przepisywa-
nych w drugiej po owie lat 40-tych XX wieku 
przez Pana Zygmunta liwi skiego nie ma te  
dok adnej lokalizacji stanowisk, materia y nie by y 
równie  oznaczone. 
 W zbiorach Ernsta Koeppena stwierdzono: 

 Lestes sponsa (HANSEM.), ód , 31 VIII 1941, 
leg. E. Koeppen; 

 Sympetrum danae (SULZ.), ód , 26 VI 1942, 
leg. E. Koeppen; 

 Sympetrum vulgatum (L.), ód , 28 VII 1941, 
leg. E. Koeppen; 

 Ophiogomphus cecilia (FOURCR.), ód , 2 VII 
1942, leg. E. Koeppen. 

 Wszystkie z wy ej wymienionych gatunków 
obecnie równie  wyst puj  w granicach admini-
stracyjnych odzi (TO CZYK,  PAKULNICKA 2004). 
Lestes sponsa i Sympetrum vulgatum s  formami 
pospolitymi, które spotka  mo na zarówno w stre-
fie ródmiejskiej jak i podmiejskiej. Zwi zane s  z 
licznymi na terenie miasta stawami parkowymi lub 
innymi zbiornikami wód stoj cych. Sympetrum da-
nae i Ophiogomphus cecilia s  wa kami  rzadkimi, 
spotykanymi jedynie na obrze ach miasta. Pierw-
szy z nich rozwija si  w zatorfionych zbiornikach 
ródle nych na terenie Lasu agiewnickiego oraz 

w kilku stawach na terenie Ogrodu Botanicznego. 
W trakcie prowadzonej ostatnio inwentaryzacji nie 
stwierdzono miejsc rozrodu O. cecilia – odnotowa-
no jedynie nieliczne imagines tego gatunku. 
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