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Notatki odonatologiczne z okolic Jeziora Wigierskiego 

Grzegorz TO CZYK 

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 dragon-

flies. To the most interesting species belonged: Anax 

parthenope, Erythromma viridulum and Sympetrum pe-

demontanum. 

 Jezioro Wigierskie i teren je otaczaj cy, obj ty 
ochron  w formie Wigierskiego Parku Narodowe-
go, to rejon odznaczaj cy si  du ym bogactwem 
odonatofauny. Wed ug danych przedstawionych 
przez BUCZY SKIEGO, TO CZYKA (2004) na terenie 
Wigierskiego PN stwierdzono wyst powanie 51 
gatunków wa ek, co w ród parków narodowych 
stawia teren ten na drugim miejscu po Poleskim 
PN i Wielkopolskim PN, w których stwierdzono 
wyst powanie 52 gatunków. Du a liczba stwier-
dzonych gatunków, nie jest jednak wynikiem kom-
pleksowych bada  obejmuj cych okolice Jeziora 
Wigry. Wi kszo  danych pochodzi z cz stkowych 
opracowa  dotycz cych tylko niektórych cz ci te-
go obszaru. Dane pochodz  z opracowa  DEMELA 
(1924) i SUMI SKIEGO (1924, 1925) oraz kilku prac 
magisterskich wykonanych w Akademii Rolniczej 
im. Cieszkowskiego w Poznaniu. W syntetycznym 
opracowaniu BUCZY SKIEGO, TO CZYKA (2004) 
znalaz y si  te  dane oryginalne autorów. 
 Niniejsze opracowanie dotycz ce terenu Wi-
gierskiego PN i jego najbli szych okolic jest wy-
nikiem nieregularnych obserwacji przeprowadzo-
nych podczas wyjazdu wakacyjnego autora na 
prze omie lipca i sierpnia 2005 roku. Zgromadzone 
dane s  wynikiem obserwacji, od awiania pojedyn-
czych imagines, zbierania wylinek i larw. Badania 
przeprowadzono na 10 stanowiskach reprezentuj -
cych siedliska jeziorne i rzeczne – ich rozmie-
szczenie zosta o przedstawione na Rys. 1. Przez 
stanowisko nale y rozumie  w przypadku jezior – 
odcinek d ugo ci oko o 100 m obejmuj cy zarów-
no stref  litoralu jak i otoczenia jeziora; w przypa-
dku rzek na jednym stanowisku prace prowadzono 
na dwóch 50 m odcinkach obejmuj cych rzek  i jej 
otoczenie. 
 Badania przeprowadzono na 10 stanowiskach: 
1. Jezioro Tobo owo w pobli u miejscowo ci Ko-

panica. 
2. Jezioro Blizenko w pobli u miejscowo ci Da-

nowskie. 
3. Jezioro Blizno w pobli u miejscowo ci Da-

nowskie. 
4. Jezioro Busznica – po o one na po udnie od  

Jez. Blizno. 
5. Rzeka Blizna – na odcinku miedzy Jez. Blizno  

a Jez. D ugim Augustowskim w pobli u miej-
sca znanego jako Uroczysko Powsta ce. 

6. Jezioro Wigry – Zatoka Uklei w pobli u miej-
scowo ci Powa y. 

7. Jezioro Wigry w pobli u punktu widokowego 
w miejscowo ci Bryzgiel. 

8. Jezioro Wigry w pobli u przystani eglugi 
ródl dowej w Wigrach. 

9. Rzeka Czarna Ha cza w okolicy miejscowo ci 
Sobolewo. 

10. Rzeka Czarna Ha cza przy mo cie w G bokim 
Brodzie. 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie badanych stanowisk (numeracja 

jak w tek cie). 

Fig. 1. Localisation of study sites (numbering like in the 

text). 

Ogó em odnotowano wyst powanie 26 gatun-
ków wa ek (Tab. 1 na stronie 41). Wszystkie by y 
ju  podawane z tego regionu (BUCZY SKI, TO CZYK 
2004). Odnotowane wa ki to g ównie formy eury-
topowe, z których jedna cz  stwierdzana jest w 
jeziorach, a druga cze  jest typowa dla rzek. Naj-
wi ksz  liczb  gatunków wykazano z Jez. Tobo o-
wo – jednak jest to wynikiem najcz stszych kont-
roli na tym stanowisku i nie mo e wiadczy  o naj-
wi kszej ró norodno ci odonatofauny spo ród ba-
danych jezior. 

Najciekawszym z obserwowanych gatunków 
wydaje si  by  Anax parthenope (Sél.) (Fot. 1), 
który na badanych jeziorach okaza  si  najliczniej 
wyst puj c  wa k  z podrz du Anisoptera. Obser-
wacje te potwierdzaj  dane SUMI SKIEGO (1924, 
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1925) oraz BUCZY SKIEGO i in. (2001), z których 
wynika, e ten pontyjsko- ródziemnomorski gatu-
nek – wg klasyfikacji DEVAI’ego (1976) – jest bar-
dzo powszechny w najzimniejszym regionie Pol-
ski. Ciekaw  obserwacj  jest te  wykazanie innego 
ciep olubnego gatunku wa ki – Erythromma viri-

dulum (Charp.) z Jez. Tobo owo i Jez. Busznica.  
W pobli u Jez. Busznica obserwowano te  jednego 
samca Sympetrum pedemontanum (All.), wykazy-
wanego w tym regionie dotychczas tylko z poje-
dynczego okazu z owionego na terenie Wigier-
skiego PN (BUCZY SKI, TO CZYK 2004). Gatunek 
ten, do  rzadko wykazywany,  prawdopodobnie 
jest sta ym elementem fauny pó nocno-wschodniej 
Polski, co potwierdzaj  dane o jego rozmieszcze-
niu na Pó nocnym Podlasiu podawane przez BYST-
ROWSKIEGO (2003). 

 
Fot. 1. Samiec Anax parthenope (Sél.) z owiony nad Je-

ziorem Tobo owo (leg. A. To czyk, fot. G. To -
czyk). 

Fot. 1. Male of Anax parthenope (Sél.) collected at To-

bo owo Lake (leg. A. To czyk, phot. G. To -

czyk). 

Tab. 1. Wykaz wa ek 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 10 

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 13 
 
 Ciekaw  i dobrze wykszta con  faun  wa ek 
charakteryzowa y si  równie  badane rzeki. Stwie-
rdzenie na dwóch stanowiskach (rz. Blizna – Uro-

czysko Powsta ce i rz. Czarna Ha cza w okolicy 
Sobolewa), a  trzech gatunków z rodziny Gomphi-
dae: Gomphus vulgatissimus L., Ophiogomphus ce-
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cilia (FOUCR.) i Onychogomphus forcipatus (L.), 
wiadczy zarówno o wysokiej jako ci wód jak  

i o du ym stopniu naturalno ci badanych rzek. Ze-
staw gatunków stwierdzonych na omawianych wy-
ej dwóch stanowiskach oraz charakter badanych 

rzek stwarza  tak e mo liwo  wykazania z tego 
terenu rzadkiego w Polsce szklarnika le nego – 
Cordulegaster boltonii (DONOV.). Mimo kilkukrot-
nych powtórze  obserwacji nie odnotowano tego 
gatunku. Potwierdza to zdanie BERNARDA (2000), 
który badaj c rzeki w omawianym rejonie nie 
stwierdzi  wyst powania C. boltonii, t umacz c to 
wzgl dami zoogeograficznymi, czyli s abn c   
w cz ci wschodniej area u cz sto ci  wyst powa-
nia tego gatunku. 

 
Fot. 2. Samiec Ophiogomphus cecilia (FOURCR.) w pa-

j czynie (Czarna Ha cza, G boki Bród, fot.  
G. To czyk). 

Fot. 2. Male of Ophiogomphus cecilia in a spider net 

(the river Czarna Ha cza in G boki Bród, phot. 

G. To czyk). 

 Trzecie z badanych stanowisk rzecznych mia o 
odmienny charakter (rzeka o wolnym przep ywie 
wody, mocno zaro ni ta ro linno ci  wodn ), cze-
go wyrazem jest stwierdzenie na nim 13 gatunków 
wa ek, w tym wielu form typowych dla wód stoj -

cych. Nie stwierdzono na tym stanowisku przed-
stawicieli gadziog ówkowatych (Gomphidae) poza 
jednym osobnikiem O. cecilia znalezionym w paj -
czynie (Fot. 2). 
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Wa ki (Odonata) obserwowane nad Zatoka Puck  

Grzegorz TO CZYK 

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 na-

jas, Enallagma cyathigerum and Orthetrum cancella-

tum breed in salty waters of the Puck Bay. 

 

 Siedliskiem, w którym wa ki rozwijaj  si  naj-
ch tniej s  ró nego typu s odkie wody ródl dowe.  
W wodach s onych i s onawych stwierdzane s  
rzadko ale regularnie (CORBET 1999, LINDBERG 
1948, MIELEWCZYK 1970). Wiele gatunków wyka-
zuje do  du  odporno  na zasolenie si gaj ce  
10 ‰ (LINDBERG 1948). St d mocno wys odzone 
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