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Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia (FOURCROY , 1785) (Odonata: Gomphidae) w ma³ej
rzece nizinnej
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Abstract. Short note on horizontal and vertical parameters of the position of Ophiogomphus cecilia exuviae
in the bank zone of small lowland river. The measurements of 111 exuviae positions were made. The average
height on whitch exuviae were found was 77 cm (min. 11 cm, max. 172 cm, most often from 60 to 120 cm),
the average distance from the bank line was 43 cm (min. 0 cm, max. 210 cm, most often from 0 to 50 cm).

Zbieraj¹c wylinki wa¿ek mo¿na zauwa¿yæ, ¿e miejsce gdzie je siê spotyka okrelone wysokoci¹ nad powierzchni¹ wody i oddaleniem od brzegu, jest typowe dla poszczególnych gatunków. Mo¿na zatem stwierdziæ,
¿e cechy te s¹ specyficzne dla poszczególnych gatunków, z tym zastrze¿eniem, ¿e
przedzia³y wy¿ej wymienionych parametrów
mog¹ byæ doæ szerokie. Powy¿sze stwierdzenie potwierdza lektura opracowania CORBETA (1999), który podaje, ¿e mo¿na u poszczególnych gatunków zauwa¿yæ preferowanie wysokoci i oddalenia od brzegu
miejsc, w których zachodzi przeobra¿enie.
Zaznacza jednak, ¿e jest to w du¿ym stopniu uzale¿nione od zabudowy brzegów.

Podaje równie¿, ¿e rednie minimalne wysokoci, na których znajduje siê wylinki to
020 cm, a rednie maksymalne wysokoci
to 22,5 m. Wed³ug tego autora wysokoci¹ charakterystyczn¹ dla Gomphidae (rodziny, do której zaliczany jest Oph. cecilia),
na której zachodzi przeobra¿enie jest przedzia³ 25-50 cm. Podobnie jak wysokoæ, na
której przechodzi przeobra¿enie, cech¹ charakterystyczn¹ jest równie¿ oddalenie od
brzegu zbiornika. Zwykle odleg³oæ ta nie
przekracza kilku metrów, chocia¿ znane s¹
przypadki znajdowania wylinek w odleg³oci kilkudziesiêciu metrów od brzegu zbiornika, co w tabelarycznym zestawieniu mo¿emy znaleæ równie¿ w pracy CORBETA
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Ryc. 1. Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia w ma³ej rzece nizinnej (111 pomiarów).
Fig. 1. Horizontal and vertical parameters of Ophiogomphus cecilia emergence in a small lowland river
(111 measurements).

(1999). Przyk³adowo najwiêksze odleg³oci,
na których znajdowano wylinki to dla
Ophiogomphus occidentis  30 m, Orthetrum cancellatum  35 m, Sympetrum fonscolombii  46 m.
W przypadku Ophiogomphus cecilia,
którgo dotyczy to opracowanie, w literaturze mo¿na znaleæ bardziej szczegó³owe
dane. Generalnie we wszystkich pracach potwierdzaj¹c¹ siê informacj¹ jest fakt, ¿e wylinki znajduje siê umieszczone pionowo lub

w lekkim odchyleniu w kierunku grzbietu,
wród rolinnoci porastaj¹cej brzegi rzek,
na drzewach tworz¹cych wzd³u¿ brzegów
szpalery i czasem na ró¿nych obiektach hydrotechnicznych (jazy, mosty, itp.) (HEIDEMANN i S EIDENBUSCH 1993, 2002, S UHLING
i MÜLLER 1996). Wysokoæ, na której znajdowane s¹ wylinki tego gatunku, to  jak
podaj¹ HEIDEMANN i SEIDENBUSCH (1993) 
kilkadziesi¹t centymetrów nad wod¹ przy
p³askich brzegach i od 0,51 m przy brzegach
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stromych. W kolejnej swojej pracy ci sami
autorzy podaj¹, ¿e przy brzegach p³askich
jest to bli¿ej nieokrelona wysokoæ kilku
decymetrów, a przy brzegach stromych wysokoæ znajdowania wylinek dochodzi do
1,8 m (HEIDEMANN i SEIDENBUSCH 2002). W
opracowaniu SUHLINGA i MÜLLERA (1996)
znajdujemy informacjê podawan¹ za MÜLLEREM (1995), wed³ug której w przeobra¿enie
Oph. cecilia w Odrze zachodzi na wysokoci oko³o 100 cm i w niewielkim oddaleniu
od brzegu (brak konkretnych danych).
STRENBERG i in. (2000) w opracowaniu dotycz¹cym BadeniiWirtembergii podaj¹ dla
Oph. cecilia wartoci pionowe liczone od
linii wody w zakresie 0100 cm (najczêstsze w zakresie 3035 cm) oraz oddalenie od
brzegu 0110 cm (najczêstsze 20200 cm).
Materia³y do niniejszej notatki gromadzono w rodkowym biegu Grabi  na stanowisku Zimne Wody (UTM: CC 71). Rzeka w tym miejscu ma charakter naturalny,
szerokoæ 78 m, g³êbokoæ przy rednich
stanach wody w granicach 0,30,7 m, dno
piaszczyste ze z³ogami grubego detrytusu
przy brzegach, które chêtnie zasiedlaj¹ larwy Gomphidae  na tym odcinku odnotowano wystêpowanie Gomphus vulgatissimus
i Ophiogomphus cecilia. Brzegi rzeki o wysokoci 5070 cm s¹ gêsto poroniête przez
mozgê trzcinowat¹ (Phalaris arundinacea),
rzepichê ziemnowodn¹ (Rorripa amphibia)
i miejscami olchê czarn¹ (Alnus glutinosa).
Pomiary wysokoci umieszczenia wylinek
i oddalenia ich od brzegu wykonano 7 czerwca 2003 roku. Wysokoæ mierzono od powierzchni wody, oddalenie od brzegu mierzono od linii wyznaczanej poprzez styk wody
i l¹du. Ogó³em wykonano 111 pomiarów.
Wylinki znajdowano na rolinach przybrze¿nych (mozga, rzepicha, olchy) oraz
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w nielicznych przypadkach bezporednio na
glebie w miejscach, gdzie brzeg rzeki pozbawiony by³ rolin. rednia wartoæ odnotowanej wysokoci znajdowania wylinek
wynios³a 77 cm (SD±35,2 cm). Minimalna
wysokoæ na jakiej stwierdzono wylinki
wynios³a 11 cm, a maksymalna 172 cm (wylinka znaleziona na pniu olchy). Przedzia³,
w którym odnotowano najwiêcej wylinek, to
60120 cm. Analiza oddalenia wylinek od
linii brzegowej wykaza³a redni¹ wartoæ
wynosz¹c¹ 43 cm (SD±34,1 cm), przy minimalnej wartoci 0 cm i maksymalnej 210
cm; najwiêcej wylinek stwierdzono w przedziale 050 cm (ryc. 1).
Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ dane literaturowe. Wylinki Ophiogomphus cecilia
w ma³ej rzece nizinnej o naturalnej zabudowie brzegów znajdowane s¹ na redniej
wysokoci 77 cm i w oddaleniu od brzegu
rednio wynosz¹cym 43 cm.
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