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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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zatoki baátyckie wydają siĊ byü siedliskiem, w którym mogą siĊ rozwijaü larwy waĪek. Danych
z Polski wskazujących na rozwój waĪek w wodach
morskich jest bardzo niewiele, dane o rozwoju
kilku gatunków moĪna znaleĨü w opracowaniach
ĩMUDZIēSKIEGO (1957) i MUSIAàA (1988). Informacje o wystĊpowaniu waĪek w sáonawych zbiornikach Ğródlądowych moĪna znaleĨü w opracowaniach MIELEWCZYKA (1970) i BUCZYēSKIEGO (2005).
Zagadnienie to nie zostaáo równieĪ zbadane podczas prac nad waĪkami Mierzei Helskiej, które zostaáy przeprowadzone w latach 1967-1969 (MIELEWCZYK 1971).

Rys. 1. Rozmieszczenie badanych stanowisk nad Zatoką Pucką.
Fig. 1. Arrangement of study sites at the Puck Bay.

Zatoka Pucka charakteryzuje siĊ niewielkim
zasoleniem ksztaátującym siĊ w zakresie 6,70-8,00
‰ w wodach otwartych i znacznie mniejszym
w strefie brzegowej, np. 3,84-6,83 ‰ w okolicach
Pucka (NOWACKI 1993). Takie warunki siedliskowe
umoĪliwiają rozwój wielu owadom, jednak w opracowaniach opisujących makrozoobentos zatoki
wszystkie zaliczone są do jednej kategorii „Insecta
– larwy” bez dalszych szczegóáów (WIKTOR 1993).
Brak oznaczeĔ tej grupy bezkrĊgowców uniemoĪliwia dalsze analizy. NaleĪy sądziü, Īe w tej grupie
przynajmniej czĊĞü form to larwy waĪek. Jest to
tym bardziej ciekawe, ze larwy owadów odnotowywane byáy zarówno w czĊĞci wewnĊtrznej jak
i zewnĊtrznej akwenu od gáĊbokoĞci 3-5 m do gáĊ-
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bokoĞci 30-35 m.
Dane dotyczące wystĊpowania waĪek w Zatoce Puckiej zgromadzono podczas kilkudniowego
wyjazdu pod koniec maja 1998 roku. Badaniami
objĊto stanowiska poáoĪone w okolicach miejscowoĞci: Hel, Jastarnia, KuĨnica, Wáadysáawowo,
Swarzewo, Rzucewo i Rewa (Rys.1). Dla zachowania jednoznacznoĞci wyników odnotowywano
tylko waĪki spotkane w strefie brzegowej Zatoki
Puckiej, a zatem faktycznie stwierdzone tylko nad
morzem. WaĪek nie zaobserwowano jedynie w okolicach Helu, na pozostaáych stanowiskach
odáowiono larwy, zebrano wylinki lub obserwowano imagines (jednorazowa eksploracja póĨną wiosną 1998 roku pozwala jedynie na przedstawienie
aspektu wiosennego odonatofauny Zatoki Puckiej).
Na badanych stanowiskach wykazano:
1. Hel, 27 V 1998 r. – nie stwierdzono waĪek.
2. Jastarnia, 27 V 1998 r.: Ƃƃ Coenagrion puella
(L.) (in copula); ƃƃ Ischnura elegans (VANDER
L.); ƃ Libellula depressa L.; Ƃ Orthetrum cancellatum (L.).
3. KuĨnica, 26 V 1998 r.: ƃ Coenagrion puella;
ƂƂƃƃ Ischnura elegans (in copula); ƃ Cordulia aenea (L.).
4. Wáadysáawowo, 26 V 1998 r.: ƂƂƃƃ Coenagrion puella (in copula); ƃƃ Ischnura elegans;
2L Erythromma najas (HANSEM.); 3L Enallagma cyathigerum (CHARP.); 2L, 2 Ex., ƂƂƃƃ
Orthetrum cancellatum. Dodatkowo na tym stanowisku na pobliskiej áące odáowiono ƃ Sympecma paedisca (BRAU.).
5. Swarzewo, 27 V 1998 r.: ƃ Libellula quadrimaculata L.; ƂƂƃƃ Orthetrum cancellatum.
6. Rzucewo, 27 V 1998 r.: ƂƂƃƃ Coenagrion
puella; ƃ Erythromma najas; ƃ Cordulia aenea.
7. Rewa, 27 V 1998 r.: ƃ Calopteryx virgo (L.);
ƂƂƃƃ Platycnemis pennipes (PALL.).
Ogóáem krótki rekonesans obejmujący siedem
stanowisk poáoĪonych wzdáuĪ brzegów Zatoki Puckiej pozwoliá na wykazanie 11 gatunków waĪek.
WiĊkszoĞü z nich zostaáa juĪ stwierdzona w opisywanym regionie przez MIELEWCZYKA (1971).
Stwierdzenie rozwoju kilku gatunków potwierdza
doniesienia literaturowe (MIELEWCZYK 1970, LINDBERG 1948) wskazujące, Īe waĪki mogą rozwijaü
siĊ w wysáodzonych wodach morskich, bĊdąc staáym elementem fauny páytkich zatok.
Z przedstawionym zagadnieniem wiąĪą siĊ takĪe dwie informacje o waĪkach obserwowanych
nad brzegiem morza w 2004 roku. Obserwacje
pochodzą z okolic GdaĔska. 8 VIII 2004 r. obserwowano ƃ Aeshna grandis (L.) latającego wzdáuĪ
falochronu na Westerplatte. Natomiast 10 VIII
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2004 r. nad plaĪą na Stogach obserwowano licznie
pojawiające siĊ ƃƃ Aeshna cyanea (O.F. MÜLL.)
i A. mixta LATR. oraz kilkanaĞcie osobników (ƃƃ )
Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLL.), które lataáy
poĞród pasa wydm.
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25. coroczny zjazd Towarzystwa Odonatologów NiemieckojĊzycznych (GdO),
Essen (Niemcy), 17-19.03.2006
Paweá BUCZYēSKI
25. annual meeting of the Society of German-Speaking Odonatologists (GdO), Essen (Germany), March
17-19, 2006. – Presentation of course and themes of
symposium. Particular attention was payed to some
speeches concerning ecology and protection of dragonflies.

Tegoroczny zjazd GdO odbyá siĊ w sercu ZagáĊbia Rury, w Essen. WziĊáo w nim udziaá ok. 150
osób z 10 krajów: Austrii, Francji, Holandii, Belgii, Niemiec, Peru, Polski, Sáowacji, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii i Wáoch. Obradowano po niemiecku i angielsku. Zaprezentowano 23 referaty, trzy
postery i dwa filmy. Obrad nie dzielono na sesje
problemowe, ale ukáad referatów stworzyá swojego
rodzaju bloki tematyczne.
Jak zwykle zaczĊáo siĊ od wystąpieĔ o waĪkach terenu, na którym miaáa miejsce konferencja
– a wiĊc o Essen (K.-J. Conze) i dolinie Rury (M.
Schlüpmann i in.), okrĊgu Coeseld (E.G. Schmidt),
Nadrenii Póánocnej-Westfalii (K.-J. Conze i N.
Menke). Ukazaáy one w szerokim kontekĞcie skáad
lokalnej fauny, jej zmiany i zagroĪenia.
Dalej nastąpiáy wystąpienia z zakresu paleontologii. W. Zessin omówiá kopalną rodzinĊ Protomyrmeleontidae i jej powiązania ze wspóáczesnymi
waĪkami. T. Brockhaus przedstawiá stan wiedzy o

waĪkach ĝrodkowych Niemiec w czasie zlodowacenia Wisáy i zaproponowaá kierunki dalszych badaĔ tej problematyki.
NastĊpnie odbyáa siĊ krótka sesja posterowa, z
plakatami o: waĪkach w pokarmie Īoány (P. BuczyĔski, P. Stachyra); priorytetowych gatunkach
waĪek w Czechach i na Sáowacji (E. Bulanková, A.
Dolný); tropikalnej rodzinie Dicteriadidae (S.V.
Ober, E.-G. Burmeister).
Kolejne referaty dotyczyáy behawioru i ekologii waĪek. K. Koch omówiáa zaleĪnoĞci wielkoĞci
i ksztaátu jaj od sposobu zachowania imagines podczas owipozycji. H. Wildermuth przedstawiá, jak
terytoria samców Somatochlora metallica przesuwają siĊ w ciągu sezonu z lądu nad wodĊ, po czym
wskazaá zmiany temperatury powietrza jako przyczynĊ tego ciekawego zjawiska. K. Baumann i M.
Aletsee omówili ekologiĊ i zoogeografiĊ Somatochlora alpestris (pierwszy referat) i S. arctica (oboje prelegenci). W dobrym skądinąd referacie M.
Aletsee raziáo oparcie analiz dysjunkcji S. arctica
i stawianie na tej podstawie hipotez o postglajalnym zasiedlaniu Europy, na monografii ASKEW
(2004) – wyjątkowo Ĩle przedstawiającej rozmieszczenie gatunku w dawnych „demoludach”, czyli
na obszarze kluczowym dla takich rozwaĪaĔ. To
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