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Notatki odonatologiczne z okolic Jeziora Wigierskiego
Grzegorz TOēCZYK
Odonatological notes from the vicinities of the Wigry
Lake. – Two week reconnaissance of the area of the
Wigry National Park let to record 26 species of dragonflies. To the most interesting species belonged: Anax
parthenope, Erythromma viridulum and Sympetrum pedemontanum.

Jezioro Wigierskie i teren je otaczający, objĊty
ochroną w formie Wigierskiego Parku Narodowego, to rejon odznaczający siĊ duĪym bogactwem
odonatofauny. Wedáug danych przedstawionych
przez BUCZYēSKIEGO, TOēCZYKA (2004) na terenie
Wigierskiego PN stwierdzono wystĊpowanie 51
gatunków waĪek, co wĞród parków narodowych
stawia teren ten na drugim miejscu po Poleskim
PN i Wielkopolskim PN, w których stwierdzono
wystĊpowanie 52 gatunków. DuĪa liczba stwierdzonych gatunków, nie jest jednak wynikiem kompleksowych badaĔ obejmujących okolice Jeziora
Wigry. WiĊkszoĞü danych pochodzi z cząstkowych
opracowaĔ dotyczących tylko niektórych czĊĞci tego obszaru. Dane pochodzą z opracowaĔ DEMELA
(1924) i SUMIēSKIEGO (1924, 1925) oraz kilku prac
magisterskich wykonanych w Akademii Rolniczej
im. Cieszkowskiego w Poznaniu. W syntetycznym
opracowaniu BUCZYēSKIEGO, TOēCZYKA (2004)
znalazáy siĊ teĪ dane oryginalne autorów.
Niniejsze opracowanie dotyczące terenu Wigierskiego PN i jego najbliĪszych okolic jest wynikiem nieregularnych obserwacji przeprowadzonych podczas wyjazdu wakacyjnego autora na
przeáomie lipca i sierpnia 2005 roku. Zgromadzone
dane są wynikiem obserwacji, odáawiania pojedynczych imagines, zbierania wylinek i larw. Badania
przeprowadzono na 10 stanowiskach reprezentujących siedliska jeziorne i rzeczne – ich rozmieszczenie zostaáo przedstawione na Rys. 1. Przez
stanowisko naleĪy rozumieü w przypadku jezior –
odcinek dáugoĞci okoáo 100 m obejmujący zarówno strefĊ litoralu jak i otoczenia jeziora; w przypadku rzek na jednym stanowisku prace prowadzono
na dwóch 50 m odcinkach obejmujących rzekĊ i jej
otoczenie.
Badania przeprowadzono na 10 stanowiskach:
1. Jezioro Toboáowo w pobliĪu miejscowoĞci Kopanica.
2. Jezioro Blizenko w pobliĪu miejscowoĞci Danowskie.
3. Jezioro Blizno w pobliĪu miejscowoĞci Danowskie.
4. Jezioro Busznica – poáoĪone na poáudnie od

Jez. Blizno.
5. Rzeka Blizna – na odcinku miedzy Jez. Blizno
a Jez. Dáugim Augustowskim w pobliĪu miejsca znanego jako Uroczysko PowstaĔce.
6. Jezioro Wigry – Zatoka Uklei w pobliĪu miejscowoĞci Powaáy.
7. Jezioro Wigry w pobliĪu punktu widokowego
w miejscowoĞci Bryzgiel.
8. Jezioro Wigry w pobliĪu przystani Īeglugi
Ğródlądowej w Wigrach.
9. Rzeka Czarna HaĔcza w okolicy miejscowoĞci
Sobolewo.
10. Rzeka Czarna HaĔcza przy moĞcie w GáĊbokim
Brodzie.

Rys. 1. Rozmieszczenie badanych stanowisk (numeracja
jak w tekĞcie).
Fig. 1. Localisation of study sites (numbering like in the
text).

Ogóáem odnotowano wystĊpowanie 26 gatunków waĪek (Tab. 1 na stronie 41). Wszystkie byáy
juĪ podawane z tego regionu (BUCZYēSKI, TOēCZYK
2004). Odnotowane waĪki to gáównie formy eurytopowe, z których jedna czĊĞü stwierdzana jest w
jeziorach, a druga czeĞü jest typowa dla rzek. NajwiĊkszą liczbĊ gatunków wykazano z Jez. Toboáowo – jednak jest to wynikiem najczĊstszych kontroli na tym stanowisku i nie moĪe Ğwiadczyü o najwiĊkszej róĪnorodnoĞci odonatofauny spoĞród badanych jezior.
Najciekawszym z obserwowanych gatunków
wydaje siĊ byü Anax parthenope (Sél.) (Fot. 1),
który na badanych jeziorach okazaá siĊ najliczniej
wystĊpującą waĪką z podrzĊdu Anisoptera. Obserwacje te potwierdzają dane SUMIēSKIEGO (1924,
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1925) oraz BUCZYēSKIEGO i in. (2001), z których
wynika, Īe ten pontyjsko-Ğródziemnomorski gatunek – wg klasyfikacji DEVAI’ego (1976) – jest bardzo powszechny w najzimniejszym regionie Polski. Ciekawą obserwacją jest teĪ wykazanie innego
ciepáolubnego gatunku waĪki – Erythromma viridulum (Charp.) z Jez. Toboáowo i Jez. Busznica.
W pobliĪu Jez. Busznica obserwowano teĪ jednego
samca Sympetrum pedemontanum (All.), wykazywanego w tym regionie dotychczas tylko z pojedynczego okazu záowionego na terenie Wigierskiego PN (BUCZYēSKI, TOēCZYK 2004). Gatunek
ten, doĞü rzadko wykazywany, prawdopodobnie
jest staáym elementem fauny póánocno-wschodniej
Polski, co potwierdzają dane o jego rozmieszczeniu na Póánocnym Podlasiu podawane przez BYSTROWSKIEGO (2003).
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Fot. 1. Samiec Anax parthenope (Sél.) záowiony nad Jeziorem Toboáowo (leg. A. ToĔczyk, fot. G. ToĔczyk).
Fot. 1. Male of Anax parthenope (Sél.) collected at Toboáowo Lake (leg. A. ToĔczyk, phot. G. ToĔczyk).

Tab. 1. Wykaz waĪek stwierdzonych nad Jeziorem Wigry i w jego okolicach. Numeracja stanowisk jak na Rys. 1.
Tab. 1. Dragonflies recorded at the Wigry Lake and its vicinities. The numbering of localities like in the Fig. 1.
Gatunek – Species
Stanowiska – Localities
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Calopteryx virgo (L.)
+
+
+
+
2. Calopteryx splendens (Harr.)
+
+
3. Lestes sponsa (Hansem.)
+
+
4. Platycnemis pennipes (Pall.)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5. Ischnura elegans (Vander L.)
+
+
+
+
+
+
+
+
6. Enallagma cyathigerum (Charp.)
+
+
+
+
+
+
+
7. Pyrrhosoma nymphula (Sulz.)
+
8. Coenagrion puella (L.)
+
+
+
+
+
+
+
9. Coenagrion pulchellum (Vander L.)
+
+
+
+
10. Erythromma najas (Hansem.)
+
+
+
+
+
+
11. Erythromma viridulum (Charp.)
+
+
12. Gomphus vulgatissimus (L.)
+
+
13. Ophiogomphus cecilia (Fourcr.)
+
+
+
14. Onychogomphus forcipatus (L.)
+
+
15. Aeshna cyanea (O.F. Müll.)
+
+
+
+
+
+
16. Aeshna grandis (L.)
+
+
+
+
17. Aeshna mixta Latr.
+
+
+
+
+
18. Anax parthenope (Sél.)
+
+
+
+
+
+
+
19. Cordulia aenea (L.)
+
+
20. Somatochlora metallica (Vander L.)
+
+
+
+
+
+
21. Libellula quadrimaculata L.
+
22. Orthetrum cancellatum (L.)
+
+
+
+
+
+
23. Sympetrum pedemontanum (All.)
+
24. Sympetrum sanguineum (O.F. Müll.)
+
+
+
+
+
25. Sympetrum striolatum (Charp.)
+
+
+
26. Sympetrum vulgatum (L.)
+
+
+
Suma – Total: 19
14
13
15
11
10
8
10
8

Ciekawą i dobrze wyksztaáconą fauną waĪek
charakteryzowaáy siĊ równieĪ badane rzeki. Stwierdzenie na dwóch stanowiskach (rz. Blizna – Uro-
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+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
13

czysko PowstaĔce i rz. Czarna HaĔcza w okolicy
Sobolewa), aĪ trzech gatunków z rodziny Gomphidae: Gomphus vulgatissimus L., Ophiogomphus ce-
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cilia (FOUCR.) i Onychogomphus forcipatus (L.),
Ğwiadczy zarówno o wysokiej jakoĞci wód jak
i o duĪym stopniu naturalnoĞci badanych rzek. Zestaw gatunków stwierdzonych na omawianych wyĪej dwóch stanowiskach oraz charakter badanych
rzek stwarzaá takĪe moĪliwoĞü wykazania z tego
terenu rzadkiego w Polsce szklarnika leĞnego –
Cordulegaster boltonii (DONOV.). Mimo kilkukrotnych powtórzeĔ obserwacji nie odnotowano tego
gatunku. Potwierdza to zdanie BERNARDA (2000),
który badając rzeki w omawianym rejonie nie
stwierdziá wystĊpowania C. boltonii, táumacząc to
wzglĊdami zoogeograficznymi, czyli sáabnącą
w czĊĞci wschodniej areaáu czĊstoĞcią wystĊpowania tego gatunku.

Fot. 2. Samiec Ophiogomphus cecilia (FOURCR.) w pajĊczynie (Czarna HaĔcza, GáĊboki Bród, fot.
G. ToĔczyk).
Fot. 2. Male of Ophiogomphus cecilia in a spider net
(the river Czarna HaĔcza in GáĊboki Bród, phot.
G. ToĔczyk).

Trzecie z badanych stanowisk rzecznych miaáo
odmienny charakter (rzeka o wolnym przepáywie
wody, mocno zaroĞniĊta roĞlinnoĞcią wodną), czego wyrazem jest stwierdzenie na nim 13 gatunków
waĪek, w tym wielu form typowych dla wód stoją-

cych. Nie stwierdzono na tym stanowisku przedstawicieli gadziogáówkowatych (Gomphidae) poza
jednym osobnikiem O. cecilia znalezionym w pajĊczynie (Fot. 2).
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WaĪki (Odonata) obserwowane nad Zatoka Pucką
Grzegorz TOēCZYK
Dragonflies (Odonata) recorded at the Puck Bay. –
Short text presenting spring aspect of the dragonflies of
the Puck Bay. 11 species were recorded of which
Coenagrion puella, Ischnura elegans, Erythromma najas, Enallagma cyathigerum and Orthetrum cancellatum breed in salty waters of the Puck Bay.

Siedliskiem, w którym waĪki rozwijają siĊ najchĊtniej są róĪnego typu sáodkie wody Ğródlądowe.
W wodach sáonych i sáonawych stwierdzane są
rzadko ale regularnie (CORBET 1999, LINDBERG
1948, MIELEWCZYK 1970). Wiele gatunków wykazuje doĞü duĪą odpornoĞü na zasolenie siĊgające
10 ‰ (LINDBERG 1948). Stąd mocno wysáodzone
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