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Stwierdzenie ³¹tki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS,
1850) na Wy¿ynie Wo³yñskiej (Polska po³udniowowschodnia)
Ornate damselfly Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) found in the
Wo³yñska Upland (south-eastern Poland)
Wiaczes³aw M ICHALCZUK
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W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê Konferencj¹
Storczykow¹ w Biebrzañskim P.N., postanowi³em odwiedziæ stanowiska lipiennika Loesela  Liparis loeselii (L.) RICH. i storczyka
krwistego ¿ó³tawego  Dactylorhiza incarnata ochroleuca (BOLL.) P.F. HUNT et SUMMERH
w dolinie Sieniochy, w celu okrelenia ich liczebnoci. W dniu 15.06.2007 r., w pónych
godzinach popo³udniowych wybra³em siê
w dolinê Sieniochy. W pierwszej kolejnoci, aby zd¹¿yæ przed zmierzchem sprawdziæ
jakie motyle i wa¿ki lataj¹ na torfowisku,
postanowi³em odwiedziæ stanowisko lipiennika Loesela ko³o niatycz.
niatycze le¿¹ w gminie Komarów-Osada, 20 km na wschód-po³udniowy wschód
od Zamocia (50 o39N, 23 o32E, UTM:
FB71). Na pó³nocny wschód od niatycz
znajduje siê torfowisko niskie, zasilane przez
wody ze róde³ po³o¿onych od niego ok.
100 m na pó³nocny zachód. Obiekt ten zaproponowano do ochrony rezerwatowej ze
wzglêdu na wystêpowanie licznych rzadkich
i chronionych gatunków rolin (LORENS i in.
2003). W 2004 r. zg³oszono go do sieci Natura 2000 jako Torfowisko wêglanowe
niatycze w zwi¹zku z wystêpowaniem: typowego dla torfowiska wêglanowego zbiorowiska Cladietum marisci, ³¹k trzêlicowych Molinietum medioeuropeum oraz staroduba ³¹kowego Ostericum palustre (BESSER.) i ju¿ wspomnianego lipiennika Loesela.

W 2006 r., ostoja zosta³a znacznie powiêkszona ze wzglêdu na stwierdzenie licznego
wystêpowania strzêpotka edypusa Coenonympha oedippus (FABR.), obejmuj¹c ca³¹
górn¹ dolinê Sieniochy pod nazw¹ Dolina
Sieniochy.
Po drodze na stanowisko storczyka, nad
rowem odprowadzaj¹cym wodê z torfowiska widzia³em lataj¹ce wa¿ki: Enallagma
cyathigerum (CHARP.), Somatochlora flavomaculata (VANDER L.) i Libellula fulva (O.F.
M ÜLL.). Na torfowisku licznie lata³a du¿a
osobliwoæ wród motyli dziennych  strzêpotek edypus. Po stwierdzeniu w jednym
p³acie licznych p³onnych lipienników, poszed³em na koniec torfowiska sprawdziæ drugi
p³at. W drodze powrotnej sprawdzi³em, jakie wa¿ki lataj¹ przy torfiankach. By³y tam
tylko Coenagrion puella (L.) i C. pulchellum (VANDER L.).
W drodze powrotnej do samochodu, pamiêtaj¹c o licznym wystêpowaniu wa¿ek
przy rowie, postanowi³em przejæ jeszcze
raz wzd³u¿ niego. Podszed³em do krzaka
przy rowie i zauwa¿y³em ma³¹ wa¿kê, doæ
ciemno ubarwion¹. Po chwili uda³o mi siê
j¹ z³apaæ w siatkê. Ju¿ przez siatkê pozna³em charakterystyczny wzór na odw³oku w
postaci powtarzaj¹cych siê niebieskich literek B. Pamiêta³em go ze zdjêcia w ksi¹¿ce Der Kosmos Libellenführer Gerharda JURZITZY (1998). To by³a samiczka Coenagrion
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ornatum (SÉLYS , 1850). Dla upewnienia siê
sprawdzi³em cechy samiczki w pracy Jacka
WENDZONKI (1995). Tradycyjnie wykona³em
sesje fotograficzn¹ wa¿ce. Sprawdzi³em
równie¿, jak wygl¹da samczyk. Po chwili widzia³em nad rowem lataj¹ce liczniejsze, bardziej niebieskie wa¿ki  by³y to 34 samce
C. ornatum. Teraz zdajê sobie sprawê z tego,
¿e gdybym z³apa³ tylko samczyka zapewne
uzna³bym go, jako bardziej prawdopodobne, za C. hastulatum i zapisawszy to w notatniku poszed³bym dalej. Nastêpnie postanowi³em przeszukaæ szybko jeszcze raz torfianki w celu sprawdzenia obecnoci ³¹tki
ozdobnej. Ale tam jej nie by³o. Pospieszy³em na kolejne stanowisko storczyków.
Dopiero po powrocie do domu przeczyta³em, ¿e jest to wa¿ka zwi¹zana z ciekami i rowami, a nie z torfiankami.
W artykule Paw³a B UCZYÑSKIEGO (1999)
przeczyta³em, ¿e gatunek ten ostatni by³ podawany z województwa lubelskiego w roku
1948 i ma on tu status wymar³ego lub prawdopodobnie wymar³ego. Wys³a³em zdjêcia
wa¿ek do potwierdzenia do P. Buczyñskiego. Przy potwierdzeniu oznaczenia przez
niego i przez Grzegorza Toñczyka dowiedzia³em siê, ¿e jest to pierwsze stwierdzenie ³¹tki ozdobnej w Polsce od 12 lat, od
obserwacji w Borach Dolnol¹skich  podanych w cytowanej przez B ORKOWSKIEGO
(2000), niepublikowanej ekspertyzie Andrzeja £abêdzkiego o wa¿kach wód bie¿¹cych województwa jeleniogórskiego.
Dopiero póniej przypomnia³em sobie
s³owa Paw³a z Forum Przyroda z koñca
roku 2005, kiedy zaczyna³em zabawê z wa¿kami: Na Roztoczu ... Warto te¿ rozgl¹daæ siê za jeszcze rzadszym gatunkiem,
bêd¹c¹ w Polsce na skraju wymarcia ³¹tk¹
Coenagrion ornatum. Podawa³ j¹ bez
wskazania stanowiska Urbañski, mo¿e siê
gdzie uchowa³a. To gatunek strumieni,
mo¿e zasiedlaæ gospodarowane odcinki
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rowów melioracyjnych. Ka¿de stanowisko
by³oby sensacj¹. (Chodzi o Krytyczny
przegl¹d wa¿ek Polski U R B A ÑS K IE G O
(1948)).
Nowo okryte stanowisko C. ornatum
wymaga oszacowania liczebnoci populacji, oceny stanu siedliska, objêcia sta³ym
monitoringiem i czynnej ochrony (B ERNARD
2004).
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Summary
The paper is a preliminary report about the population of Coenagrion ornatum
recorded 20 km east-south-east of Zamoæ
(50 o 39N, 23 o 32E, the Wo³yñska Upland,
south-eastern Poland). Some imagines of
C. ornatum were observed on 15 May,
2007 in the valley of the River Sieniocha
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at the outlet canal of the spring peat bog of
carbonate character. Enallagma cyathigerum,
Somatochlora flavomaculata and Libellula
fulva were co-occurring species. Coenagrion
ornatum has been observed for the first time

in Poland since 1995 and it has been the first
record in south-eastern Poland since over 60
years. In the near future more detailed analyses of the recorded population as well as the
habitat and its monitoring are planned.
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Pojawienie siê Aeshna affinis VANDER LINDEN , 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa l¹skiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)

The occurrence of Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 and Crocothemis erythraea (B RULLÉ, 1832) in sinkhole ponds in the Silesian voivodeship in 2006 (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
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Wstêp
Artyku³ Paw³a Buczyñskiego o wystêpowaniu Aeshna affinis w województwie
lubelskim (BUCZYÑSKI 2006), zbieg³ siê w czasie z odnotowaniem przez nas w ubieg³ym
roku na kilku stanowiskach w przemys³owej czêci województwa l¹skiego opisywanego przez niego gatunku. Dla naszego
regionu pojawienie siê A. affinis jest o tyle
ciekawe, ¿e zosta³ on wykazany w historycznym opracowaniu Sawkiewicza i ¯aka
z 1966 roku tylko z Ustronia  1 i 1 [na
podstawie okazów zebranych przez Tolla
w 1939 roku i znajduj¹cych siê w Muzeum

Górnol¹skim w Bytomiu (BERNARD, SAMO1994)] i z Gwodzian  1 (SAWKIEWICZ , ¯AK 1966). Pierwszy raz wspó³czenie 2 samce tego gatunku zosta³y zaobserwowane w województwie l¹skim przez
Alea Dolnego (dane niepublikowane) na
starorzeczu Odry w Lasakach w lipcu 2005
roku. W roku 2006, po informacji otrzymanej poczt¹ elektroniczn¹ od Rafa³a Bernarda o mo¿liwoci przylotu do Polski kilku
po³udniowych gatunków w zwi¹zku z d³ugo utrzymuj¹cymi siê wysokimi temperaturami powietrza, postanowilimy wybraæ
siê na ich poszukiwanie na naszym terenie.
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