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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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zatoki ba tyckie wydaj  si  by  siedliskiem, w któ-
rym mog  si  rozwija  larwy wa ek. Danych  
z Polski wskazuj cych na rozwój wa ek w wodach 
morskich  jest bardzo niewiele, dane o rozwoju 
kilku gatunków mo na znale  w opracowaniach 

MUDZI SKIEGO (1957) i MUSIA A (1988).  Informa-
cje o wyst powaniu wa ek w s onawych zbiorni-
kach ródl dowych mo na znale  w opracowa-
niach MIELEWCZYKA (1970) i BUCZY SKIEGO (2005). 
Zagadnienie to nie zosta o równie  zbadane pod-
czas prac nad wa kami Mierzei Helskiej, które zo-
sta y przeprowadzone w latach 1967-1969 (MIE-
LEWCZYK 1971). 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie badanych stanowisk nad Zato-

k  Puck . 
Fig. 1. Arrangement of study sites at the Puck Bay. 

 Zatoka Pucka charakteryzuje si  niewielkim 
zasoleniem kszta tuj cym si  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 
umo liwiaj  rozwój wielu owadom, jednak w opra-
cowaniach opisuj cych makrozoobentos zatoki 
wszystkie zaliczone s  do jednej kategorii „Insecta 
– larwy” bez dalszych szczegó ów (WIKTOR 1993). 
Brak oznacze  tej grupy bezkr gowców uniemo li-
wia dalsze analizy. Nale y s dzi , e w tej grupie 
przynajmniej cz  form to larwy wa ek. Jest to 
tym bardziej ciekawe, ze larwy owadów odnoto-
wywane by y zarówno w cz ci wewn trznej jak  
i  zewn trznej akwenu od g boko ci 3-5 m do g -

boko ci 30-35 m. 
 Dane dotycz ce wyst powania wa ek w Zato-
ce Puckiej zgromadzono podczas kilkudniowego 
wyjazdu pod koniec maja 1998 roku. Badaniami 
obj to stanowiska po o one w okolicach miejsco-
wo ci: Hel, Jastarnia, Ku nica, W adys awowo, 
Swarzewo, Rzucewo i Rewa (Rys.1). Dla zacho-
wania jednoznaczno ci wyników odnotowywano 
tylko wa ki spotkane w strefie brzegowej Zatoki 
Puckiej, a zatem faktycznie stwierdzone tylko nad 
morzem. Wa ek nie zaobserwowano jedynie w o-
kolicach Helu, na pozosta ych stanowiskach 
od owiono larwy, zebrano wylinki lub obserwowa-
no imagines (jednorazowa eksploracja pó n  wio-
sn  1998 roku pozwala jedynie na przedstawienie 
aspektu wiosennego odonatofauny Zatoki Puckiej). 
 Na badanych stanowiskach wykazano: 
1. Hel, 27 V 1998 r. – nie stwierdzono wa ek. 
2. Jastarnia, 27 V 1998 r.:  Coenagrion puella 

(L.) (in copula);  Ischnura elegans (VANDER 

L.);  Libellula depressa L.;  Orthetrum can-

cellatum (L.). 
3. Ku nica, 26 V 1998 r.:  Coenagrion puella; 

 Ischnura elegans (in copula);  Cordu-

lia aenea (L.). 
4. W adys awowo, 26 V 1998 r.:  Coen-

agrion puella (in copula);  Ischnura elegans; 
2L Erythromma najas (HANSEM.); 3L Enallag-

ma cyathigerum (CHARP.); 2L, 2 Ex.,  
Orthetrum cancellatum. Dodatkowo na tym sta-
nowisku na pobliskiej ce od owiono  Sym-

pecma paedisca (BRAU.). 
5. Swarzewo, 27 V 1998 r.:  Libellula quadrima-

culata L.;  Orthetrum cancellatum. 
6. Rzucewo, 27 V 1998 r.:  Coenagrion 

puella;  Erythromma najas;  Cordulia aenea. 
7. Rewa, 27 V 1998 r.:  Calopteryx virgo (L.); 

 Platycnemis pennipes (PALL.). 
 Ogó em krótki rekonesans obejmuj cy siedem 
stanowisk po o onych wzd u  brzegów Zatoki Pu-
ckiej pozwoli  na wykazanie 11 gatunków wa ek. 
Wi kszo  z nich zosta a ju  stwierdzona w opisy-
wanym regionie przez MIELEWCZYKA (1971). 
Stwierdzenie rozwoju kilku gatunków potwierdza 
doniesienia literaturowe (MIELEWCZYK 1970, LIND-
BERG 1948) wskazuj ce, e wa ki mog  rozwija  
si  w wys odzonych wodach morskich, b d c sta-
ym elementem fauny p ytkich zatok. 

 Z przedstawionym zagadnieniem wi  si  ta-
k e dwie informacje o wa kach obserwowanych 
nad brzegiem morza w 2004 roku. Obserwacje 
pochodz  z okolic Gda ska. 8 VIII 2004 r. obser-
wowano  Aeshna grandis (L.) lataj cego wzd u  
falochronu na Westerplatte. Natomiast 10 VIII 
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2004 r. nad pla  na Stogach obserwowano licznie 
pojawiaj ce si   Aeshna cyanea (O.F. MÜLL.)  
i A. mixta LATR. oraz kilkana cie osobników (  ) 
Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLL.), które lata y 
po ród pasa wydm. 
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Sprawozdania  i  komunikaty  (Repor ts  and annoucements)  

25. coroczny zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckoj zycznych (GdO), 

Essen (Niemcy), 17-19.03.2006 

Pawe  BUCZY SKI 

25. annual meeting of the Society of German-Spea-

king 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 dragon-

flies. 

 Tegoroczny zjazd GdO odby  si  w sercu Za-
g bia Rury, w Essen. Wzi o w nim udzia  ok. 150 
osób z 10 krajów: Austrii, Francji, Holandii, Bel-
gii, Niemiec, Peru, Polski, S owacji, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii i W och. Obradowano po niemie-
cku i angielsku. Zaprezentowano 23 referaty, trzy 
postery i dwa filmy. Obrad nie dzielono na sesje 
problemowe, ale uk ad referatów stworzy  swojego 
rodzaju bloki tematyczne. 
 Jak zwykle zacz o si  od wyst pie  o wa -
kach terenu, na którym mia a miejsce konferencja 
– a wi c o Essen (K.-J. Conze) i dolinie Rury (M. 
Schlüpmann i in.), okr gu Coeseld (E.G. Schmidt), 
Nadrenii Pó nocnej-Westfalii (K.-J. Conze i N. 
Menke). Ukaza y one w szerokim kontek cie sk ad 
lokalnej fauny, jej zmiany i zagro enia. 
 Dalej nast pi y wyst pienia z zakresu paleon-
tologii. W. Zessin omówi  kopaln  rodzin  Proto-
myrmeleontidae i jej powi zania ze wspó czesnymi 
wa kami. T. Brockhaus przedstawi  stan wiedzy o 

wa kach rodkowych Niemiec w czasie zlodowa-
cenia Wis y i zaproponowa  kierunki dalszych ba-
da  tej problematyki. 
 Nast pnie odby a si  krótka sesja posterowa, z 
plakatami o: wa kach w pokarmie o ny (P. Bu-
czy ski, P. Stachyra); priorytetowych gatunkach 
wa ek w Czechach i na S owacji (E. Bulanková, A. 
Dolný); tropikalnej rodzinie Dicteriadidae (S.V. 
Ober, E.-G. Burmeister). 
 Kolejne referaty dotyczy y behawioru i ekolo-
gii wa ek. K. Koch omówi a zale no ci wielko ci  
i kszta tu jaj od sposobu zachowania imagines pod-
czas owipozycji. H. Wildermuth przedstawi , jak 
terytoria samców Somatochlora metallica przesu-
waj  si  w ci gu sezonu z l du nad wod , po czym 
wskaza  zmiany temperatury powietrza jako przy-
czyn  tego ciekawego zjawiska. K. Baumann i M. 
Aletsee omówili ekologi  i zoogeografi  Somato-

chlora alpestris (pierwszy referat) i S. arctica (o-
boje prelegenci). W dobrym sk din d referacie M. 
Aletsee razi o oparcie analiz dysjunkcji S. arctica  
i stawianie na tej podstawie hipotez o postglajal-
nym zasiedlaniu Europy, na monografii ASKEW 
(2004) – wyj tkowo le przedstawiaj cej rozmie-
szczenie gatunku w dawnych „demoludach”, czyli 
na obszarze kluczowym dla takich rozwa a . To 
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