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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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