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Abstract: Report on nature impressions from the expedition to the northern Masovia in the frames of
„Atlas of the distribution of the dragonflies (Odonata) of Poland” project. The studies covered 124 study
sites and resulted in recording 55 dragonfly species. However, the studied area was strongly transformed
– especially this referred to small water courses. Melioration and pollution were probably the main reasons why Calopteryx virgo was found as a very rare species. Erythromma viridulum, Lestes barbarus,
Aeshna juncea, A. subarctica elisabethae, A. viridis, Orthetrum albistylum and O. brunneum were the
most interesting species recorded during studies.

Prace nad Atlasem rozmieszczenia wa¿ek (Odonata) Polski, oprócz niekoñcz¹cego siê spisywania swoich danych i oznaczania wyci¹gniêtych z dna szuflad materia³ów,
maj¹ te¿ znacznie przyjemniejszy aspekt terenowy. W 2006 roku przypad³a mi w udziale eksploracja s³abo rozpoznanego terenu,
jakim jest pó³nocna czêæ Mazowsza. Pierwsze pytanie jakie rodzi siê w g³owie jeszcze
przed konkretnym zaplanowaniem wyjazdu,
to próba przypomnienia sobie, co to za teren i jakich gatunków wa¿ek mo¿na siê na
nim spodziewaæ. Z liczb¹ gatunków posz³o
³atwiej. Rzut oka do nadal rzeczowej, mimo
up³ywu czasu pracy URBAÑSKIEGO (1948) i siêgniêcie do kilku innych opracowañ daje informacjê, ¿e wykazano oko³o 50 gatunków.
Znacznie gorzej by³o uwiadomiæ sobie, co
to za teren. W g³owie nie ma ¿adnych konkretnych wra¿eñ  a przecie¿ jad¹c na Mazury czy do Wigierskego Parku Narodowego przecina³em przynajmniej kilkana-

cie razy ten region. Czy¿by by³a to kraina
niezbyt ciekawa, któr¹ mija siê, nic konkretnego nie zapamiêtuj¹c?
Dlaczego tak jest okaza³o siê wkrótce, podczas trzech wypraw na Mazowsze w czerwcu
i lipcu 2006 roku. Teren, który przypad³ mi
w udziale, okaza³ siê bardzo rozleg³y  ³¹cznie przejecha³em ponad 7.000 km. Obszar
objêty badaniami to jednak nie tylko Nizina
Pó³nocnomazowiecka, ale równie¿ s¹siaduj¹ce z ni¹: od zachodu wschodnia czêæ Pojezierza Che³miñsko-Dobrzyñskiego i od
wschodu zachodnia czêæ Niziny Pó³nocnopodlaskiej. Precyzuj¹c bardziej, objecha³em
teren z po³udnia i zachodu ograniczony przez
Wis³ê od W³oc³awka do Warszawy i dolinê
Bugu, na pó³nocy siêgaj¹cy Mazur i Kotliny Biebrzañskiej, na wschodzie za ograniczony granic¹ z Bia³orusi¹.
Na badaniach spêdzi³em ³¹cznie prawie
2 tygodnie, zbieraj¹c dane ze 124 stanowisk. To co zapamiêta³em z tego terenu, to
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ci¹gn¹ce siê bez koñca p³askie (najczêciej
ogrodzone  co czasem uniemo¿liwia³o proste dotarcie do wybranych stanowisk) pastwiska oraz niezliczona liczba krów i bocianów. Jednolity i bardzo przekszta³cony
przez rolnictwo teren to powód, dla którego
w g³owie zostaje niewiele wra¿eñ. Po kilku
dniach ma siê wra¿enie, ¿e wszêdzie jest tak
samo: kilka razy sprawdza³em na mapie, czy
faktycznie jestem w innym miejscu, ni¿ dwa
dni temu. Mam w pamiêci jeszcze jedno
wspomnienie  dwiêkowe, to odg³os oblepiaj¹cych samochód krowich placków, które rozbryzguje siê jad¹c przez ka¿d¹ wie.
Analiza zebranych danych pokazuje jednak, ¿e i na takim terenie mo¿na stwierdziæ
sporo gatunków wa¿ek  ogó³em wykaza³em ich 55. Zaznaczyæ jednak trzeba, ¿e ta
liczba obejmuje ca³y teren  na wiêkszoci
stanowisk by³o jednak mizernie. Mazowsze
to g³ównie kraina Coenagrion puella, Lestes
sponsa, Aeshna cyanea, Sympetrum flaveolum i S. sanguineum, a nad rzekami Calopteryx splendens i Somatochlora metallica.
Dominuj¹cym typem terenu s¹ rozleg³e,
zmeliorowane, chocia¿ nadal bagniste doliny rzeczne. Niew¹tpliwie bardzo ciekawe,
ale g³ównie dla ornitologów  wa¿ki prawie
wszêdzie prezentuj¹ typ charakterystyczny
dla wolno p³yn¹cych, bardzo ¿yznych rzek
lub mocno zeutrofizowanych zbiorników
pobocza rzeki. W sumie, mimo ¿e czasem
bardzo malownicze (dolina Narwi i Bugu),
to niezbyt ciekawe. Bardzo le na tym terenie wygl¹daj¹ mniejsze cieki  wiêkszoæ
z nich jest gruntownie zmeliorowana i zanieczyszczona. Wody stoj¹ce to g³ównie stawy hodowlane, zwykle bardzo ¿yzne, z niezbyt ciekaw¹ faun¹ wa¿ek. Ma³o równie¿ na
tym terenie torfowisk ródlenych  znalaz³em ledwie kilka takich stanowisk i to najczêciej mocno zdewastowanych. Najciekawsze okaza³y siê zbiorniki w bardzo licznych piaskowniach i ¿wirowniach oraz tzw.
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punkty czerpania wody na obszarach lenych
 warto je sprawdzaæ, gdy¿ zwykle mo¿na
tam zaobserwowaæ ciekawe gatunki.
Niepokoj¹cy na ca³ym badanym terenie
wyda³ mi siê prawie zupe³ny brak Calopteryx virgo (tylko 2 stanowiska)  widaæ wyranie, ¿e daleko id¹ce przekszta³cenie
drobnych cieków bardzo le przys³u¿y³o siê
temu gatunkowi. Wygl¹da na to, ¿e sytuacja tego gatunku na Mazowszu jest podobna jak w Wielkopolsce czy Niemczech. Ciekawe okaza³o siê liczne wystêpowanie Erythromma viridulum i Lestes barbarus  s¹
to gatunki spotkane na wielu stanowiskach,
a w typowych dla siebie siedliskach zwykle bardzo liczne. W dolinie Narwi i Bugu,
w starorzeczach zwykle zaroniêtych osok¹
aloesowat¹ stwierdzi³em liczne wystêpowanie Aeshna viridis. Natomiast nielicznie wystêpuj¹cymi gatunkami okaza³y siê Aeshna
juncea (1 stanowisko) i Aeshna subarctica
elisabethae (3 stanowiska), wi¹¿e siê to
oczywicie z ma³¹ liczb¹ dobrze zachowanych torfowisk. Za liczne mo¿na uznaæ te¿
wystêpowanie Ophiogomphus cecilia, którego stwierdza³em obok Gomphus vulgatissimus nawet w mocno przekszta³conych ciekach. Do ciekawostek ale i przyjemnoci
jakie mnie spotka³y, nale¿y zaliczyæ kilka
licznych populacji Orthetrum albistylum
w gliniankach, np. w okolicach Radzymina.
Szczególnie za utkwi³a mi w pamiêci bardzo liczna populacja Orthetrum brunneum
w rowach melioracyjnych uchodz¹cych do
rzeki Dzia³dówki w okolicach Dzia³dowa.
Krajobrazowo najciekawsze dla mnie by³y
dwa obszary: Puszcza Kurpiowska z wsiami
o ciekawej drewnianej zabudowie oraz teren Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyñskiej, który polecam jako miejsce warte odwiedzenia.
Oczywicie obserwuj¹c wa¿ki spotyka³em
inne zwierzêta. Pamiêtam jeden ma³y zbiornik ³¹kowy z du¿¹ (nigdy tyle jednoczenie
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nie widzia³em) liczb¹ rzekotek, które odskakiwa³y na boki podczas przechodzenia przez
przybrze¿ne szuwary. Ciekawe jest równie¿
to, ¿e bardzo licznie, ale tylko w gliniankach
obserwowa³em kumaki nizinne. Najwiêkszym zaskoczeniem dla mnie by³o czêste spotykanie w dolinie Narwi i Bugu czapli bia³ej.
Badania to jednak nie tylko kontakt z owadami ale tak¿e z ludmi. Spotka³em wiele
osób ¿ywo interesuj¹cych siê pojawianiem
siê kogo z siatk¹ entomologiczn¹. Zwykle
by³y to kontakty przyjazne. Jednak wje¿d¿anie na ³¹ki ze stadami krów, zawsze wywo³uje reakcjê delikatnie mówi¹c sprawdzaj¹c¹. Najciekawsze spotkanie mia³em przy starym, mocno zaniedbanym wyrobisku po
wydobyciu ¿wiru. Nie by³o to zaplanowane
stanowisko  jad¹c poln¹ drog¹ zauwa¿y³em jednak dwa, jak mi siê wydawa³o, warte sprawdzenia zbiorniki. Spotka³em nad
nimi ponad 80-letniego w³aciciela z prawnukiem, który po krótkiej rozmowie pozwoli³ na obejcie tego stanowiska. Myla³em, ¿e na tym rozmowa siê zakoñczy. Okaza³o siê jednak, ¿e od³awianie wa¿ek i w starszym i m³odszym w³acicielu wywo³a³o du¿e
zainteresowanie. Rozmowa, która siê wywi¹za³a pokaza³a mi wkrótce, ¿e jest to cz³owiek
¿ywo zainteresowany natur¹ i powiêcaj¹cy
jej du¿o uwagi. Okaza³o siê, ¿e na swój sposób zorientowany jest w wiecie wa¿ek. Opisy ubarwienia i zachowania pozwoli³y mi na
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domylenie siê jakie jeszcze mo¿na spotkaæ
na tym stanowisku gatunki. Dowiedzia³em
siê te¿ du¿o o obserwacjach zachowañ rozrodczych poczynionych przez tego cz³owieka  muszê powiedzieæ, ¿e by³y bardzo trafne. Bardzo ciekawy by³ tak¿e opis polowania przez ptaki na wylatuj¹ce, jak s¹dzê,
Orthetrum cancellatum.
Wyjazdy na Mazowsze zbieg³y siê równie¿ z wysypem grzybów. Przyznajê, ¿e jako
osobê mieszkaj¹c¹ w dzieciñstwie prawie
w lesie, dla której zbieranie grzybów jest rzecz¹ naturaln¹, du¿o kosztowa³ mnie wybór
miêdzy wa¿kami a borowikami, które widzia³em jad¹c lenymi drogami.
Podsumowuj¹c, wyprawa na Mazowsze
okaza³a siê bardzo cenna zarówno przyrodniczo jak i poznawczo. Jak mylê o tym teraz to okazuje siê, ¿e monotonia pastwisk
ma te¿ swój urok. Szkoda tylko, ¿e rejon ten
jest mocno zniszczony i widaæ w nim nadal
bardzo du¿e ubóstwo.
Badania by³y finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
(projekt MEiN nr 2 P04C 129 29).
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