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Wstêp
Polska rodkowa uznawana jest obecnie
za jeden z lepiej poznanych pod wzglêdem
fauny wa¿ek rejonów naszego kraju (BERNARD i in. 2002b). Na tym terenie, uwzglêdniaj¹c dane literaturowe i gromadzone
wspó³czenie, tj. od pocz¹tku lat 90-tych XX
wieku, stwierdzono wystêpowanie 60 gatunków wa¿ek (TOÑCZYK 1998). W centralnej
czêci regionu objêtej granicami administracyjnymi województwa ³ódzkiego, wykazano 57 gatunków (TOÑCZYK, SZYMAÑSKI 2006).
Sporód tej liczby, 56 gatunków stwierdzane jest wspó³czenie. Nie uda³o siê dotychczas potwierdziæ jedynie wystêpowania Coenagrion armatum, podawanego z doliny
Grabi przez KLIMASZEWSK¥ (1959). Wykazanie tego gatunku uznawane jest jednak za
b³êdne i wynikaj¹ce najprawdopodobniej
z niew³aciwego oznaczenia larw (BUCZYÑSKI 2000; TOÑCZYK 2001; TOÑCZYK, SZYMAÑSKI 2006). Wspomniane wy¿ej dobre rozpoznanie odonatofauny rodkowej Polski nie
idzie jednak w parze z liczb¹ publikacji,
zw³aszcza dotycz¹cych rejonów objêtych
ochron¹ w postaci parków krajobrazowych.
Na terenie województwa ³ódzkiego znajduje siê w ca³oci lub czêciowo siedem parków krajobrazowych: Bolimowski PK,
Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski
PK, Za³êczañski PK, PK Miêdzyrzecza
Warty i Widawki oraz PK Wzniesieñ £ódzkich (PKW£).

W niniejszym opracowaniu omówiono
odonatofaunê Parku Krajobrazowego
Wzniesieñ £ódzkich. Prezentowane dane to
w wiêkszoci nowe informacje z terenu
PKW£, zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e wykorzystano równie¿ informacje zawarte w kilku ni¿ej cytowanych opracowaniach. Dane
o wa¿kach tego terenu mo¿na znaleæ w opracowaniu TOÑCZYKA , P AKULNICKIEJ (2004)
omawiaj¹cym faunê wybranych grup owadów wodnych, w tym wa¿ek, £odzi (park
le¿y czêciowo w granicach miasta). Wa¿kom PKW£ powiêcone jest te¿ niepublikowane opracowanie STANKIEWICZA (2005),
na podstawie którego podano informacjê
o wa¿kach parku dostêpn¹ na jego stronach internetowych (www.pkwl.pl,
www.nowa.pkwl.pl)  wykazano w nim wystêpowanie 30 gatunków. Informacjê o wystêpowaniu jednego gatunku witezianki:
Calopteryx virgo, znaleæ mo¿na tak¿e w pracy KOWALCZYKA i in. (2002). Ciekawe informacje dotycz¹ce kompleksu stawów hodowlanych Krzywie (Zgierz) znajduj¹cych siê
bezporednio przy granicy PKW£, przedstawi³ SZYMAÑSKI (1996), podaj¹c 18 gatunków.
W pracach ogólnych powiêconych charakterystyce przyrodniczej parku i jego faunie,
nie ma informacji dotycz¹cej wystêpuj¹cych
na tym terenie wa¿ek (KUROWSKI 1998; KOWALCZYK, MAJECKI 1998; KOWALCZYK, KURZAC
2006).
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Teren badañ
Okolice £odzi do pocz¹tków XIX w. zachowa³y naturalny charakter krajobrazu lenego z du¿ym bogactwem wód, g³ównie
róde³ i drobnych cieków. Rozwój przemys³u, postêpuj¹ca urbanizacja i rolnictwo na
przestrzeni 200 lat spowodowa³y, ¿e obecnie dominuje tu krajobraz antropogeniczny. Postêpuj¹cy rozwój aglomeracji ³ódzkiej i budowa du¿ego wêz³a komunikacyjnego w okolicach Strykowa (skrzy¿owania
istniej¹cej autostrady A2 z planowan¹ autostrad¹ A1), w znaczniej mierze zagra¿a
pozosta³ociom dawnej Puszczy £ódzkiej,
która zwartym kompleksem lenym pokrywa³a ten teren jeszcze w XVIII w. W celu
ochrony przyrody obszaru po³o¿onego na
pó³nocny wschód od £odzi, a bêd¹cego najdalej na pó³noc wysuniêtym fragmentem
wy¿yn po³udnia Polski, powo³ano Park

Odonatrix 4(1)
Krajobrazowy Wzniesieñ £ódzkich (Rys. 1).
Park powsta³ 31 grudnia 1996 r. decyzj¹
wojewodów: ³ódzkiego i skierniewickiego.
Obecnie, po reformie administracyjnej, ca³y
obszar parku znajduje siê w województwie
³ódzkim. Park po³o¿ony jest pomiêdzy: £odzi¹, Brzezinami a Strykowem. Le¿y czêciowo w granicach administracyjnych
dwóch miast: £odzi i Brzezin (KUROWSKI
1998). Rejon parku zgodnie z dziesiêtnym
podzia³em jednostek fizjograficznych KONDRACKIEGO (2000) po³o¿ony jest w prowincji Ni¿u rodkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin rodkowopolskich, makroregionie Wzniesieñ Po³udniowomazowieckich i mezoregionie Wzniesieñ £ódzkich.
PKW£ obejmuje swoimi granicami najbardziej atrakcyjn¹ krajobrazowo i przyrodniczo strefê krawêdziow¹ Wzniesieñ £ódzkich,
bêd¹cych najdalej wysuniêt¹ na pó³noc

Rys. 1. Teren badañ: 1  tereny zurbanizowane, 2  lasy, 3  rzeki, 4  granica parku, 5  granica otuliny,
6  stanowiska badañ.
Fig. 1. Study area: 1  urban areas, 2  forests, 3  rivers, 4  boundary of park, 5  boundary of its protected
zone, 6  research sites.
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czêci¹ wy¿yn Polski po³udniowej. Najbardziej charakterystycznym elementem parku
jest krajobraz geomorfologiczny, o niezwykle zró¿nicowanej rzebie, z najwy¿ej
wzniesion¹ czêci¹ wy¿ynnego pó³wyspu
Wzniesieñ £ódzkich osi¹gaj¹c¹ maksymaln¹ wysokoæ 284 m n.p.m. Silnie pofa³dowany teren poprzecinany jest licznymi dolinami rzecznymi, zwi¹zanymi z fragmentami dorzeczy: górnej Bzury, górnej Moszczenicy i górnej Mro¿ycy, z licznymi obszarami ródliskowymi wymienionych rzek
i ich dop³ywów. Fragmenty rolinnoci naturalnej bêd¹ce pozosta³oci¹ Puszczy
£ódzkiej stanowi¹ kompleksy lene: Las
£agiewnicki (po³o¿ony w granicach administracyjnych £odzi), rezerwat Struga Dobieszkowska oraz uroczyska: Janinow, Poæwiardówka i Szymaniszki. Obecnie teren
PKW£ obejmuje 10.747 ha, a powierzchnia otuliny wynosi 3.020 ha (KUROWSKI
1998; www.nowa.pkwl.pl).
Stan poznania bezkrêgowców parku, w
tym tak¿e owadów, oceniany jest jako niedostateczny. Dotychczas z terenu parku wykazano oko³o 1 000 gatunków owadów,
g³ównie l¹dowych. Dobrze zbadane grupy
to: b³onkówki, muchówki, chrz¹szcze. Entomofauna parku charakteryzuje siê doæ
du¿ym udzia³em elementów puszczañskich
i wy¿ynnych (KOWALCZYK i in. 2002; KOWALCZYK, MAJECKI 2002; JASKU£A , KOWALCZYK
2002; JASKU£A i in. 2002; JASKU£A 2003).
Stanowiska
Materia³y wykorzystane w niniejszym
opracowaniu gromadzono na 30 stanowiskach po³o¿onych w PK Wzniesieñ £ódzkich, na 6 stanowiskach w otulinie parku i 2
stanowiskach po³o¿onych bezporednio przy
granicy parku, a nie le¿¹cych w jego otulinie, gdy¿ przebieg granicy strefy buforowej
miejscami zbie¿ny jest z przebiegiem granicy parku (Nowosolna, Zgierz-Krzywie)
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(Rys. 1). Wykaz stanowisk przedstawiono
poni¿ej: 1. Tadzin, rz. Grzmi¹ca, strumieñ
ródleny; 2. Tadzin, rz. Mro¿yca, ma³a rzeka, odcinek leny; 3. Tadzin, rz. Mro¿yca,
ma³a rzeka, otoczenie ³¹kowe; 4. Tadzin,
staw; 5. Tadzin, okresowy zbiornik ródpolny; 6. Syberia, torfowisko ¯abieniec, zbiornik na torfowisku przejciowym; 7. Jab³onów, okresowy zbiornik ródpolny; 8. Kolonia Niesu³ków, rz. Mro¿yca, odcinek leny; 9. Poæwiardówka, rz. Mro¿yca, odcinek leny; 10. Poæwiardówka, staw; 11.
Moskawa, staw; 12. Nowosolna, ul. Grabiñska, staw; 13. Byszewy, staw; 14. Borchówka, staw hodowlany; 15. Stare Skoszewy,
staw rekreacyjny; 16. Przydatki, rz. Moszczenica, odcinek ³¹kowy; 17. Przydatki,
staw; 18. Kolonia Dobieszków, staw; 19.
Kolonia Dobieszków, rów opaskowy przy
stawie; 20. Kolonia Dobieszków, rz. M³ynówka, rezerwat Struga Dobieszkowska,
odcinek leno-³¹kowy; 21. Kolonia Dobieszków, staw m³yñski; 22. £ugi, rz. Moszczenica, odcinek leno-³¹kowy; 23. Warszewice, rz. Moszczenica, odcinek ³¹kowy; 24.
Dobra, rz. Kie³miczanka, odcinek ³¹kowy;
25. £ód, Las £agiewnicki, ul. Okólna, bagnisty zbiornik ródleny; 26. £ód, Las
£agiewnicki, staw rekreacyjny I; 27. £ód,
Las £agiewnicki, staw rekreacyjny II; 28.
£ód, Las £agiewnicki, rz. £agiewniczanka, odcinek leny; 29. £ód  Arturówek,
staw rekreacyjny I; 30. £ód  Arturówek,
staw rekreacyjny II; 31. £ód  Arturówek,
staw rekreacyjny III; 32. £ód  Arturówek,
rz. Bzura, odcinek leny; 33. £ód, ul. Boruty, staw; 34. £ód, ul. Czapli, rz. Bzura,
odcinek leny; 35. £ód, ul. Czapli, staw;
36. £ód, ul. Jaskó³cza, rz. Bzura, odcinek
³¹kowy; 37. £ód, ul. Jaskó³cza, staw; 38.
Zgierz  Krzywie, kompleks stawów.
Wymienione wy¿ej stanowiska po³o¿one s¹ w czterech kwadratach UTM: DC14
(stanowiska 110), DC03 (12), DC04 (11
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i 13-24), CC94 (25-38). Wytypowane do badañ stanowiska reprezentowa³y cztery typy
najbardziej charakterystycznych dla PKW£
siedlisk wodnych: wody p³yn¹ce  strumienie i ma³e rzeki (15 stanowisk), stawy (19),
zbiorniki okresowe (2), zbiorniki wodne na
torfowiskach (2).
Materia³ i metody
Materia³y wykorzystane w niniejszej pracy gromadzono z ró¿nym nasileniem od
1994 do 2006 r. Kompleksowe badania przeprowadzono w 2004 i 2005 r., pozosta³e dane
pochodz¹ ze sporadycznej penetracji omawianego terenu w ci¹gu 12 lat. Badania opiera³y siê g³ównie o przy¿yciow¹ obserwacjê
imagines, gromadzono równie¿ materia³y
larwalne i wylinki. Ogó³em zgromadzono:
754 osobników doros³ych, 427 larw i 67
wylinek.
Prowadz¹c obserwacje terenowe, dla
du¿ej czêci stwierdzeñ odnotowywano: liczebnoæ, zachowania rozrodcze i obecnoæ
osobników juwenilnych. Zaznaczyæ jednak
nale¿y, ¿e takich danych nie zbierano dla
wszystkich gatunków i stanowisk. Zgromadzony zbiór larw i wylinek ma równie¿ charakter wy³¹cznie jakociowy  nie wszystkie stanowiska zosta³y opracowane w porównywalny sposób. Powy¿sze cechy zgromadzonego materia³u uniemo¿liwiaj¹ jego
pe³n¹ ocenê w oparciu o kryteria stosowane
w Atlasie rozmieszczenia wa¿ek (Odonata) Polski. Na podstawie zebranych danych
nie mo¿na oddaæ w³aciwej struktury badanych populacji wa¿ek (zw³aszcza larw) oraz
w niektórych przypadkach - jednoznacznie
stwierdziæ, czy obserwowane lub od³owione wa¿ki rozwija³y siê na badanych stanowiskach (dotyczy to zw³aszcza tych danych,
które zosta³y przekazane pierwszemu autorów przez innych entomologów ³ódzkich).
W zwi¹zku z tym status gatunku zosta³ podany tylko w dwóch kategoriach: 1) gatunek
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rozwijaj¹cy siê w analizowanym typie siedliska (jeli zosta³y stwierdzone larwy, wylinki, zachowania rozrodcze i osobniki juwenilne), 2) gatunek stwierdzony w omawianym siedlisku (brak wystarczaj¹cych
danych potwierdzaj¹cych rozwój). Niejednorodny charakter uzyskanych danych uniemo¿liwi³ te¿ dok³adne oddanie stosunków
ilociowych. Jednak aby nie straciæ zgromadzonych informacji o wa¿kach PKW£,
w Tabeli 1 podano ogóln¹ ocenê liczebnoci poszczególnych gatunków. Zastosowano nastêpuj¹ca skalê: +++  liczebnoæ
wysoka, obserwowano w zale¿noci od gatunku od kilkunastu do kilkudziesiêciu osobników, ++  liczebnoæ rednia, zwykle
obserwowano od kilku do kilkunastu osobników, +  liczebnoæ niska, obserwowano pojedyncze osobniki.
Wyniki i dyskusja
Na badanym terenie wykazano wystêpowanie 40 gatunków wa¿ek (Tab. 1). Dla
wiêkszoci z nich stwierdzono rozwój na
terenie PKW£, nie potwierdzono rozwoju
jedynie dla 6 gatunków, tj.: Coenagrion lunulatum, Ophiogomphus cecilia, Aeshna
affinis, Aeshna mixta, Anax parthenope i Libellula fulva (Tab. 1). Jednak bior¹c pod
uwagê wymagania siedliskowe tych gatunków, ich rozmieszczenie w Polsce i dane
literaturowe dotycz¹ce wa¿ek stwierdzonych w Polsce rodkowej mo¿na uznaæ, ¿e
s¹ one autochtonicznym elementem odonatofauny parku. Liczba 40 gatunków stanowi 54,8 % odonatofauny Polski (MIELEWCZYK
1990, 1997; DOLNÝ 2005), co dla terenów
silnie przekszta³conych jest liczb¹ wysok¹.
W odniesieniu do znanych z terenu województwa ³ódzkiego 57 gatunków (TOÑCZYK,
SZYMAÑSKI 2006), wa¿ki PKW£ stanowi¹
70% gatunków regionu. Wród wykazanych
wa¿ek nie ma gatunków uznawanych za krytyczne (critical species) w skali ca³ego
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kontynentu (SAHLÉN i in. 2004). Wykazano
tylko jeden gatunek z krajowej Czerwonej
listy wa¿ek: Aeshna affinis  kategoria LC,
przy czym zaznaczyæ nale¿y, ¿e obecnie postuluje siê usuniêcie tej ¿agnicy z listy ze
wzglêdu na zmieniaj¹cy siê stan wystêpowania i wielkoæ populacji (BERNARD i in.
2002a, 2006). Na terenie PKW£ stwierdzono te¿ wystêpowanie dwóch gatunków objêtych w Polsce ochron¹ prawn¹: Ophiogomphus cecilia i Leucorrhinia pectoralis (Rozporz¹dzenie... 2004). Sporód gatunków
ocenianych w województwie ³ódzkim jako
zagro¿one, stwierdzono tylko jeden, zalotkê wiêksz¹, Leucorrhinia pectoralis, której
zagro¿enie oceniane jest jako niskie (kategoria LC) (TOÑCZYK, SZYMAÑSKI 2006). Porównuj¹c sk³ad fauny wa¿ek PKW£ z danymi literaturowymi dotycz¹cymi Polski rodkowej (TOÑCZYK 1998, 2000, 2001; TOÑCZYK,
PAKULNICKA 2004; SZYMAÑSKI 1996; TOÑCZYK, SZYMAÑSKI 2006) mo¿na stwierdziæ, ¿e
jest on typowy dla ca³ego rejonu. Wiêkszoæ wykazanych gatunków to formy szeroko rozpowszechnione i pospolite w regionie. Na uwagê zas³uguje stwierdzenie
kilku gatunków:
 Lestes barbarus, gatunku ródziemnomorskiego (DÉVAI 1976), szeroko rozmieszczonego w Polsce i Europie (MIELEWCZYK 1971; DIJKSTRA 2006), znanego z ca³ego regionu ale rzadko stwierdzanego (TOÑCZYK 1998, 2001, dane niepublikowane;
TOÑCZYK, PAKULNICKA 2004);
 Coenagrion lunulatum, wa¿ki bêd¹cej elementem syberyjskim (DÉVAI 1976),
znanej z ca³ej Polski ale spotykanej raczej
lokalnie (DIJKSTRA 2006), znanej z wiêkszej
czêci Polski rodkowej ale stwierdzanej na
rozproszonych stanowiskach (TOÑCZYK
1998, 2001, dane niepublikowane; TOÑCZYK,
PAKULNICKA 2004);
 Ischnura pumilio, wa¿ki rzadko
stwierdzanej w Polsce rodkowej (TOÑCZYK
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1998, 2001, dane niepublikowane), o zasiêgu obejmuj¹cym wiêksz¹ czêæ Europy
(DIJKSTRA 2006); elementu pontyjsko-ródziemnomorskiego wg DÉVAIa (1976);
 Erythromma viridulum, gatunku pontyjsko-ródziemnomorskiego (DÉVAI 1976),
znanego z wiêkszej czêci Polski, o niedostatecznie zbadanym rozmieszczeniu (BUCZYÑSKI 2007), który w Polsce rodkowej
znany jest z kilkudziesiêciu stanowisk (TOÑCZYK 1998, 2001, dane niepublikowane;
TOÑCZYK, PAKULNICKA 2004);
 Aeshna affinis, gatunku ródziemnomorskiego (DÉVAI 1976), pojawiaj¹cego siê
w Polsce z wiêksz¹ czêstoci¹ od po³owy
lat 90-tych XX wieku (BERNARD, SAMOL¥G
1994, 1997; BERNARD i in. 2002b; BUCZYÑSKI 2006), z Polski rodkowej wykazywanego doæ regularnie od 1995 r. (TOÑCZYK 1998,
2001); podawanego z terenów granicz¹cych
z PKW£ (TOÑCZYK, PAKULNICKA 2004);
 Anax parthenope, gatunku pontyjskoródziemnomorskiego (DÉVAI 1976), znanego z wiêkszej czêci Polski (DIJKSTRA 2006),
jednak niezbyt czêsto notowanego, zwi¹zanego g³ównie z jeziorami i du¿ymi stawami
rybnymi; w Polsce rodkowej stwierdzanego rzadko (TOÑCZYK 1998; TOÑCZYK, PAKULNICKA 2004); na terenie PKW£ wystêpuj¹cego nad stawami hodowlanymi (3 stanowiska), co potwierdza dane S ZYMAÑSKIEGO
(1996).
 Libellula fulva, gatunku pontyjskoródziemnomorskiego (D ÉVAI 1976) rzadko spotykanego na terenie Polski rodkowej (TOÑCZYK 1998, 2001), znanego jednak
z wiêkszoci regionów Polski (DIJKSTRA
2006).
Opieraj¹c siê na klasyfikacji D ÉVAIa
(1976) nale¿y stwierdziæ, ¿e pod wzglêdem
zoogeograficznym fauna wa¿ek PKW£ ma
cechy typowe dla odonatofauny Polski,
bêd¹cej mieszank¹ elementów syberyjskich i ródziemnomorskich (BERNARD i in.
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A. grandis (L.)

3,8,11,13,15,16,18,20,21,23,24,27,31,34,36
1,2,8,9,12,16,20,22,23,32,34,36,38
4,6,11,12,13,15,17,21,27,30,38
5,7,12,37
4,5,6,7
3,4,6,7,10,11,12,13,15,17,18,21,25,26,27,29,30,31,35,37,38
6,7,25,31
4,12,13,15,17,21,25,30,31,35,38
4,11,12,13,14,15,16,18,21,26,27,30,31,34,36,37,38
4,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,27,29,30,31,35,37,38
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4,6,10,11,12,13,14,15,17,18,21,26,27,29,30,31,35,38
3,6,8,11,15,16,18,21,24,25,26,27,28,30,31,32,37
6,25
12,21
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,25,26,27,29,30,31,33,
35,36, 38
4,6,11,12,13,14,15,17,18,21,30,38
4,6,11,12,13,14,15,17,18,21,25,26,27,29,30,31,35,37,38
4,15,35,38
16,21,23,36
6,8
4,6,12,15,18,21,31,38
25
2,4,5,6,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,25,26,27,29,30,31,33,34,3
5,36,37,38
5,6,15,21,31,35

Stanowiska – Research sites

l

C. pulchellum (VANDER L.)
Erythromma najas (HANSEM.)
E. viridulum (CHARP.)
Gomphus vulgatissimus (L.)
Ophiogomphus cecilia (FOURCR.)
Brachytron pratense (O.F. MÜLL.)
Aeshna affinis VANDER L.
A. cyanea (O.F. MÜLL.)

Calopteryx splendes (HARR.)
C. virgo (L.)
Sympecma fusca (VANDER L.)
Lestes barbarus (FABR.)
L. dryas KIRBY
L. sponsa (HANSEM.)
L. virens (CHARP.)
L. viridis (V ANDER L.)
Platycnemis pennipes (P ALL.)
Ischnura elegans (VANDER L.)
I. pumilio (CHARP.)
Enallagma cyathigerum (CHARP.)
Pyrrhosoma nymphula (SULZ.)
Coenagrion hastulatum (CHARP.)
C. lunulatum (CHARP.)
C. puella (L.)

Gatunek – Species

Tabela 1. Wa¿ki (Odonata) Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich: I  wody p³yn¹ce, II  stawy, III  zbiorniki okresowe, IV  zbiorniki na torfowiskach,
l  stwierdzony rozwój, ¡  nie stwierdzono rozwoju, +  niska liczebnoæ, ++  rednia, +++  wysoka.
Table 1. Dragonflies (Odonata) of the Wzniesienia £ódzkie Landscape Park, I  running waters, II  fish ponds, III  small temporary water bodies, IV
 peat bogs,  species develops, ¡  development was not stated, +  low number, ++  medium, +++  high.
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Leucorrhinia pectoralis (CHARP.)
L. rubicunda (L.)

12,21,27,31,38
6,12,13,15,21,30,31,38
12,31,38
4,6,11,12,13,14,15,17,18,21,26,27,29,30,31,35,37,38
3,13,15,16,21,29,30,31,38
10,12,13,14,18,30,31
4,5,6,11,13,25,26,27,35,31,38
15
10,11,12,13,15,18,21,25,26,27,29,30,31,38
6,25,27,31
4,5,7,11,12,13,15,17,18,30,31,35,38
4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,24,25,26,27,29,30,31,33,3
4,35,36,37,38
4,5,6,7,11,12,13,15,17,18,19,21,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,3
8
7
6,25,31
Ogólna liczba gatunków – Total number of species

l

S. vulgatum (L.)

A. mixta LATR.
Anax imperator LEACH
A. parthenope (SÉL.)
Cordulia aenea (L.)
Somatochlora metallica (VANDER L.)
Libellula depressa L.
L. quadrimaculata L.
L. fulva O.F. MÜLL.
Orthetrum cancellatum (L.)
Sympetrum danae (SULZ.)
S. flaveolum (L.)
S. sanguineum (O.F. MÜLL.)

l

l
l
l
l

l
l
l
l

23

l
13

l

33

+++
++

+++

+
++
+
+++
++
++
++
+
+++
+++
+++
+++
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2002b) i sk³ada siê mniej wiêcej w po³owie
z obu wymienionych grup gatunków. Mo¿na na tej podstawie stwierdziæ, ¿e wy¿ynny
charakter omawianego terenu, charakteryzuj¹cy siê nieco ostrzejszymi cechami klimatu
od pozosta³ych rejonów Polski rodkowej
(K£YSIK 1993), nie powoduje zmian w charakterze fauny wa¿ek.
Porównuj¹c faunê wa¿ek PK Wzniesieñ
£ódzkich z innymi regionami Polski, np.
bardzo dobrze rozpoznan¹ Lubelszczyzn¹
czy niektórymi rejonami pojezierzy oraz
parkami narodowymi (np. BUCZYÑSKI, LEWANDOWSKI 2004; BUCZYÑSKI, TOÑCZYK 2004;
BUCZYÑSKI 2001, 2003) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
mniejsze bogactwo gatunkowe wynika g³ownie z braku gatunków zwi¹zanych z siedliskami torfowiskowymi. Pozosta³e elementy
rodowiskowe s¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu reprezentowane.
Analizuj¹c bogactwo gatunkowe w czterech z wyró¿nionych typów siedlisk mo¿na
sformu³owaæ nastêpuj¹ce uwagi. Fauna
zwi¹zana z wodami p³yn¹cymi jest wyranie zubo¿a³a. Stwierdzono co prawda wystêpowanie 11 gatunków, z których 7 rozwija³o siê w rzekach parku, ale ich liczebnoæ by³a zwykle niska lub bardzo niska
(pojedyncze osobniki). Gatunki tak powszechne w innych czêciach rejonu jak
Calopteryx splendens i Gomphus vulgatissimus, by³y tutaj bardzo nieliczne  dotyczy to zarówno larw jak i osobników doros³ych. Nie stwierdzono w rzekach PKW£
rozwoju Ophiogomphus cecilia, obserwowano jedynie pojedyncze osobniki. Jedynymi liczniejszymi gatunkami w tego typu
siedliskach by³y: Pyrrhosoma nymphula i
Calopteryx virgo. Przyczyn¹ takiego obrazu fauny wa¿ek wód bie¿¹cych jest z jednej strony ródliskowy charakter cieków,
a z drugiej ich znaczne przekszta³cenie antropogeniczne. ródlene cieki o charakterze ródliskowym nie s¹ rodowiskiem
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chêtnie zasiedlanym przez wa¿ki, brak rolinnoci wodnej i s³abo wykszta³cona rolinnoæ brzegowa decyduje o braku odpowiednich dla larw wa¿ek habitatów. Czêæ
z badanych stanowisk to fragmenty cieków
o ró¿nym stopniu uregulowania, pozostaj¹ce pod wp³ywem stawów hodowlanych,
a co za tym idzie o nie najwy¿szej jakoci
wody  co przyczynia siê do zubo¿enia jakociowego i ilociowego zespo³ów wa¿ek.
Porównuj¹c stwierdzone zespo³y wa¿ek wód
bie¿¹cych parku z analiz¹ zespo³ów tych
owadów zwi¹zanych z wodami p³yn¹cymi
Polski (BUCZYÑSKI, TOÑCZYK 1997) mo¿na
stwierdziæ, ¿e mamy do czynienia z silnie
zubo¿a³ymi odonatocenozami drobnych
cieków o charakterze nizinnym.
Najbogatsz¹ faun¹ charakteryzowa³y siê
na badanym terenie ró¿nego typu stawy, zarówno niewielkie zbiorniki o charakterze
rekreacyjnym, jak i du¿e kompleksy stawów hodowlanych. Stwierdzono tutaj wystêpowanie 33 gatunków wa¿ek, z czego dla
23 potwierdzono rozwój. W wietle uzyskanych wyników okazuje siê, ¿e stawy s¹ najistotniejszym elementem dla ró¿norodnoci wa¿ek parku. Sk³ad gatunkowy wskazuje co prawda, ¿e zasiedlaj¹ je g³ównie
formy eurytopowe. Jednak stwierdzenie
rzadkich w skali Polski rodkowej gatunków, takich jak: Erythromma viridulum,
Anax parthenope i Libellula fulva pokazuje, ¿e siedliska pochodzenia antropogenicznego mog¹ odgrywaæ znaczn¹ rolê dla zachowania lokalnej odonatofauny. Potwierdza
to opiniê innych autorów o roli tego typu
siedlisk dla lokalnego bogactwa gatunkowego wa¿ek (np. SERAFIN, BUCZYÑSKI 2003;
BUCZYÑSKI, £ABÊDZKI 2004).
Trzecim z badanych siedlisk by³y drobne zbiorniki okresowe po³o¿one na terenach
otwartych. Badaniami objêto tylko dwa takie stanowiska. Stwierdzono w nich wystêpowanie 13 gatunków, z których rozwój
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potwierdzono dla 11. Znaczenie dla wa¿ek
ale i jednoczenie na zagro¿enia tego typu
zbiorników w Polsce szeroko omówiono
w pracy BERNARDA i in. (2002b). Badane stanowiska okaza³y siê miejscem rozwoju
dwóch ciekawych i lokalnie rzadkich gatunków  Lestes barbarus i Leucorrhinia
pectoralis, tworz¹cych bardzo liczne populacje. Mo¿na na tej podstawie stwierdziæ,
¿e drobne zbiorniki okresowe s¹ bardzo
cennym i wymagaj¹cym ochrony elementem na terenie PKW£.
Jak wspomniano wczeniej, brakuje na
terenie parku gatunków zwi¹zanych z wodami torfowiskowym. Na dwóch zbadanych
stanowiskach o tym charakterze odnotowano wystêpowanie 23 gatunków wa¿ek (rozwój 20 gatunków). Jednak nawet cenne pod
wzglêdem botanicznym torfowisko ¯abieniec okaza³o siê zasiedlone gównie prze
formy eurytopowe, natomiast gatunki zwi¹zane z wodami torfowiskowymi by³ nieliczne. Taki sk³ad zespo³ów wa¿ek dobrze pokazuje nastêpstwa oddzia³ywañ antropogenicznych (g³ównie eutrofizacji) opisane
przez BERNARDA i in. (2002b), polegaj¹cy na
zastêpowaniu form tyrfobiotycznych i tyrfofilnych przez formy eurytopowe.
Podsumowuj¹c, fauna wa¿ek PK Wzniesieñ £ódzkich, choæ stosunkowo bogata (40
gatunków), nie przedstawia du¿ej wartoci.
Ma³o tu gatunków rzadkich i zagro¿onych
w faunie Polski, odonatocenozy stwierdzone w poszczególnych siedliskach charakteryzuj¹ siê dominacj¹ form eurytopowych.
Najcenniejsze wydaj¹ siê zespo³y zwi¹zane
z drobnymi zbiornikami wód otwartych i elementy jeziorne bêd¹ce sk³adnikiem fauny
stawów.
Podziêkowania
Dr. Paw³owi BUCZYÑSKIEMU dziêkujê za
cenne uwagi dotycz¹ce pierwszej wersji
pracy.
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Summary
In the studies encompassing the years
19942006 (mainly 2004 and 2005) in the
area of the £ód Hills Landscape Park, 40
dragonfly species were recorded. Fauna of
this area consists of eurytopic forms, rare and
endangered species on the national and regional scale are not numerous. The most
valuable species of the park area are: Lestes
barbarus, Ischnura pumilio, Coenagrion lunulatum, Erythromma viridulum, Aeshna
affinis, Anax parthenope and Libellula fulva. The studies covered 4 types of habitats:
running waters, fish ponds, small temporary
water bodies, water bodies on peat bogs. The
most valuable habitats were small pools inhabited by the strong populations of Lestes
barbarus and Leucorrhinia pectoralis as
well as fish ponds in which some rare typical of middle Poland species were found.
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Przygody wa¿ki z Lublina: Ba³wan.

Adventures of the dragonfly from Lublin: Snowman.
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