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Wstêpne badania wa¿ek (Odonata) che³mskich torfowisk
wêglanowych
Preliminary studies on dragonflies (Odonata) of carbonate fens near
Che³m
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Wstêp
Teren miêdzy Che³mem i Dorohuskiem
nale¿y do najcenniejszych obszarów wodno-torfowiskowych Polski. Le¿¹ tu rozleg³e, w du¿ej czêci dobrze zachowane torfowiska niskie na pod³o¿u wêglanowym,
z licznymi wychodniami wapieni. Pod
wzglêdem fauny, che³mskie torfowiska wêglanowe s¹ najbardziej znane ze swych
walorów ornitologicznych, w tym z drugiej
co do wielkoci polskiej populacji wodniczki
Acrocephalus paludicola (VIEILL .) (D YRCZ,
MANIAKOWSKI 2004). Z owadów badano
dot¹d niektóre grupy fauny l¹dowej: pluskwiaki ró¿noskrzyd³e, motyle, wybrane
grupy chrz¹szczy (BUSZKO 1997; LECHOWSKI, SMARDZEWSKA-GRUSZCZAK 2004; £ÊTOWSKI 2000). Równie¿ wyniki tych badañ
wskazuj¹ na unikalne walory che³mskich
torfowisk wêglanowych.
W odró¿nieniu od entomofauny l¹dowej, danych o owadach wodnych w zasadzie nie ma. W ogólnych opisach cie¿ek
dydaktycznych podano jedynie kilka gatunków wa¿ek, z których na uwagê zas³uguje
Leucorrhinia pectoralis (CHARP.) (BUCZEK,
BUCZEK 1996; KROGULEC 1996). Brak danych o wa¿kach tego regionu Polski rodkowo-wschodniej sk³oni³a mnie do podjêcia obserwacji w najcenniejszej czêci omawianego obszaru, chronionej w ramach obszaru Natura 2000 (Che³mskie torfowiska
wêglanowe, PLB 060002) i trzech rezerwatów przyrody (Bagno Serebryskie,

Brzeno, Roskosz). W niniejszej pracy
chcê przedstawiæ wstêpne wyniki badañ nad
wa¿kami tego nader interesuj¹cego terenu.
Metody badañ
Badania prowadzono w 2007 r. Na ka¿dym stanowisku wykonano dwie szczegó³owe kontrole imagines, obejmuj¹ce odpowiednio wiosenny i letni aspekt fauny. Odnotowywano: liczebnoæ poszczególnych
gatunków, zachowania rozrodcze oraz obecnoæ osobników juwenilnych.
Teren badañ i stanowiska
Teren objêty badaniami po³o¿ony jest na
Pagórach Che³mskich i w Obni¿eniu Dubieñskim, wchodz¹cych w sk³ad Polesia
Wo³yñskiego (KONDRACKI 2000). Zamyka
siê on miêdzy 51o0751o 11N a 23o28
23o42E i le¿y na wysokoci 153188 m
n.p.m.
Prace objê³y 18 powierzchni (Rys. 1).
By³y to:
 torfowiska wêglanowe nieodkszta³cone (Gotówka  stan. 4, Kolonia Kêpa  stan.
12, Kolonia Brzeno  stan. 14, P³awanice
 stan. 16 i 17) (Fot. 1, 2)
 torfowiska wêglanowe czêciowo zmeliorowane (Karolinów  stan. 9) i ca³kowicie zmeliorowane (Okszów  stan. 1, Kolonia Roskosz  stan. 15, Kroczyn  stan. 18);
 drobne zbiorniki naturalne: dystroficzne (Gotówka  stan. 2, 3 i 6) i eutroficzny
(Gotówka  stan. 7);
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mixta LATR.  11, 12; Anax imperator LEACH  5; Somatochlora flavomaculata (VANDER L.)  4, 7, 9
12, 1618; Libellula depressa L. 
10; Libellula fulva (O.F. MÜLL.) 
5; Libellula quadrimaculata L. 
1, 2, 47, 918; Orthetrum albistylum (SÉL.)  5, 10; Orthetrum cancellatum (L.)  5; Orthetrum coerulescens (FABR.)  11; Sympetrum danae (SULZ.)  24, 6, 9, 12
14, 16, 17; Sympetrum depressiuRys. 1. Teren badañ: A  g³ówne drogi, B  linie kolejowe,
sculum (SÉL.)  12; Sympetrum flaC  granice ostoi Natura 2000.
veolum
(L.)  7; Sympetrum pedeFig. 1. Study area: A  main roads, B  railway lines,
montanum
(ALL.)  11; Sympetrum
C  borders of the Natura 2000 area.
sanguineum (O.F. MÜLL.)  2, 6
9, 12, 1417; Sympetrum vulgatum (L.) 
 torfianka (P³awanice  stan. 13);
14, 612, 14, 18; Leucorrhinia pectoralis
 staw rybny (Gotówka  stan. 5);
 strumieñ Gdolanka (Kolonia Kêpa  (CHARP .)  7, 15.
Dla 32 gatunków, na wiêkszoci stanostan. 11);
 kana³ odwadniaj¹cy (Karolinów  stan. wisk wykazano rozwój pewny (tzn. odnoto10) i jego spiêtrzenie (Karolinów  stan. 8). wano juwenilne imagines lub intensywny rozStanowiska le¿¹ w kwadratach UTM: ród) lub co najmniej prawdopodobny (rozród sporadyczny, terytorializm). Gatunkami
FB77 (17), FB86 (16-18), FB87 (815).
o najni¿szym statusie (rozwój mo¿liwy) by³y
Wyniki i dyskusja
tylko Lestes sponsa i Ophiogomphus cecilia.
W
przypadku O. cecilia, wynika to prawdoStwierdzono 34 gatunki wa¿ek: Caloppodobne
z braku odpowiednich siedlisk.
teryx splendens (HARR.)  stan. 7, 10, 11;
O
faunie
wa¿ek omawianego obszaru
Sympecma fusca (VANDER L.)  1, 2, 6; Lestes barbarus (FABR.)  1; Lestes sponsa decydowa³a dominacja torfowisk niskich
(HANSEM.)  16; Lestes virens (CHARP.)  1- i wód dystroficznych. St¹d obfite i czêste
4, 7, 1215, 17; Ischnura elegans (VANDER wystêpowanie eurytopowej ale zwykle
L.)  2, 4, 5, 7, 9; Ischnura pumilio (CHARP.) szczególnie licznej w wodach torfowisko 9; Enallagma cyathigerum (CHARP.)  1, wych Libellula quadrimaculata, tyrfofilne4, 5, 8; Coenagrion hastulatum (CHARP .)  go Sympetrum danae, czy ju¿ typowych dla
12, 13, 14, 18; Coenagrion puella (L.)  2, torfowisk niskich: Lestes virens i Somato57, 913, 1618; Coenagrion pulchellum chlora flavomaculata (BUCZYÑSKI 2001;
(VANDER L.)  69, 1114, 17; Erythromma MIELEWCZYK 1969, 1970). Nie dotyczy to jednajas (HANSEM.)  10, 13; Erythromma viri- nak wszystkich tyrfofili. Umiarkowana by³a
dulum (CHARP.)  5, 7, 8, 12; Ophiogomphus czêstoæ i liczebnoæ Coenagrion hastulatum,
cecilia (FOURCR.)  5; Brachytron pratense niska  Aeshna juncea czy Leucorrhinia
(O.F. MÜLL.)  15; Aeshna grandis (L.)  6, pectoralis, wed³ug MIELEWCZYKA (1970) ga7, 14, 16; Aeshna isoceles (O.F. MÜLL.)  4, tunku szczególnie typowego dla torfowisk
5, 7, 13, 16; Aeshna juncea (L.)  14; Aeshna niskich. Ponadto, fauna poszczególnych
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by³y odkszta³cone przez eutrofizacjê. Dotyczy to szczególnie zbiorników le¿¹cych przy gospodarstwach rolnych, albo takich, w których nast¹pi³o wyrane zak³ócenie
stosunków wodnych przez melioracje. Dochodzi³o wtedy do ekspansji twardych makrofitów,
zw³aszcza trzciny. W tych warunkach zwykle wiêksza by³a liczba
gatunków i liczebnoæ eurytopów
przy jednoczesnym spadku tych
wskaników dla tyrfofili, choæ zawsze utrzymywa³y siê przynajFot. 1. Typowy obraz torfowiska wêglanowego: silnie podmok³e mniej niektóre z nich (zwykle Leszuwary z dominacj¹ k³oci wiechowatej (Cladium mariscus) stes virens lub Sympetrum danae).
(stanowisko nr 3).
Na stanowisku o najwiêkszym
Phot. 1. Typical view of a carbonate fen: strongly marshy
reeds dominated by the Great Fen Sedge (Caldium mariscus) stopniu przesuszenia (torfowisku
ko³o Okszowa), odnotowano du¿¹
(research site no. 3).
populacjê preferuj¹cej takie wastanowisk by³a uboga jakociowo. Wydaje runki Lestes barbarus.
siê, ¿e torfowiska wêglanowe to siedliska
Sk³ad gatunkowy wa¿ek innych typów
optymalne tylko dla czêci wa¿ek niskotor- badanych wód stoj¹cych (staw, zbiornik na
fowiskowych i/lub tyrfofilnych. Szuwary kanale) i kana³u by³ typowy dla niewielkich
k³oci wiechowatej, dominuj¹ce tu zbioro- zbiorników eutroficznych.
wisko rolinne, s¹ gêste i stosunkowo wysokie, przypominaj¹ struktur¹ przestrzenn¹ rosn¹ce w p³ytkiej
wodzie trzcinowiska, które nie
sprzyjaj¹ wystêpowaniu wielu
owadów wodnych (MIELEWCZYK
1998). Gatunki wymagaj¹ce g³êbszej lub otwartej wody mog¹ siê
pojawiæ, o ile obecne s¹ wyodrêbnione, niezaroniête zbiorniki
wodne.
Jako ¿e badano p³aty torfowisk
i zbiorniki naturalne o ró¿nym
stopniu zachowania, uzyskane wyniki dobrze ukazuj¹ skutki dzia³añ
Fot. 2. Pod³o¿e w szuwarze k³oci wiechowatej, z ramienicami
antropogenicznych. Najlepiej za- (Charophyta) i p³ywaczem (Utricularia sp.) (stanowisko nr 3).
chowane by³y stanowiska le¿¹ce Phot. 2. Bottom in the reed of the Great Fen Sedge with
w rezerwatach przyrody. Ju¿ na ich Stoneworst (Charophyta) and a Bladderwort (Utricularia sp.)
(research site no. 3).
obrze¿ach wody powierzchniowe
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Na uwagê zas³uguje strumieñ Gdolanka,
badany na obszarze torfowiska Brzeno ko³o
wsi Kolonia Kêpa (stanowisko nr 11). Jest
to przyk³ad dobrze zachowanego drobnego
cieku le¿¹cego w terenie otwartym, rodowiska w Polsce mocno zagro¿onego (BERNARD i in. 2002b). Fauna strumienia to interesuj¹ca mieszanka reofili, tyrfofili i eurytopów. Z tych pierwszych, szczególnie cenny by³ Orthetrum coerulescens, którego terytorialne samce obserwowano 25 VII 2007.
Znajduje siê on na Czerwonej licie wa¿ek
Polski (BERNARD i in. 2002a  kategoria DD)
i województwa lubelskiego (BUCZYÑSKI w
druku  EN).
Przedstawione dane sugeruj¹ pewn¹
swoistoæ fauny wa¿ek torfowisk wêglanowych, wyra¿aj¹ca siê w strukturze ilociowej zgrupowañ. Jest to zagadnienie warte
dalszych badañ, tym bardziej, ¿e o wa¿kach
tego rodzaju siedlisk nie ma w³aciwie ¿adnych danych z Polski. Jednoczenie mo¿na
z du¿ym prawdopodobieñstwem stwierdziæ,
¿e torfowiska wêglanowe, tak cenne dla
ochrony wielu rolin i zwierz¹t, nie odgrywaj¹ du¿ej roli w ochronie wa¿ek w Polsce, przynajmniej na poziomie gatunkowym. Rozwija siê na nich ma³o gatunków
chronionych i zagro¿onych, które te¿ liczniej i czêciej s¹ obecne w innych rodowiskach.
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Summary
In the year 2007 in the vicinity of Che³m
(Central-Eastern Poland), the researches on
dragonflies of carbonate fens and habitats
associated with them or formed in the area
(canals, small water bodies, ponds) were
conducted. 34 dragonfly species were found,
of which 32 with confirmed or probable development. The most frequent were as follows: Lestes virens, Coenagrion puella, C.
pulchellum, Somatochlora flavomaculata,
Libellula quadrimaculata and Sympetrum
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danae. Carbonate fens as well as dystrophic
waters connected with them were characterized by a specific dragonfly fauna  with
no or very scarce some tyrphophiles (e.g.
Aeshna juncea, Leucorrhinia pectoralis) and
strong dominance of others (e.g. Lestes virens, Somatochlora flavomaculata). Peat
bog drying out caused the disorder of this
arrangement: the extinction of tyrphophiles,
the increase in number of eurytopes and incidence of thermophilous species like Lestes
barbarus.

Key Words. Odonata, dragonflies, carbonate fen, evaluation, Poland

Pierwsze stwierdzenie Coenagrion armatum (CHARPENTIER,
1840) na Pojezierzu Litewskim (Odonata: Coenagrionidae)

First record of Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) in the
Lithuanian Lake District (Odonata: Coenagrionidae)
Pawe³ BUCZYÑSKI
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Coenagrion armatum nale¿y do najbardziej nara¿onych na wymarcie wa¿ek Polski: uznano j¹ za krytycznie zagro¿on¹ (CR)
(BERNARD i in. 2002). Dlatego cenne s¹
wszelkie dane: i o nowych stanowiskach,
i o obecnoci gatunku na stanowiskach ju¿
znanych.
£¹tka zielona to wa¿ka syberyjska, której obszar wystêpowania siêga na zachodzie
do Holandii i Wielkiej Brytanii. Miêdzy polsk¹ a zachodnioeuropejsk¹ czêci¹ area³u biegnie wyrana dysjunkcja: populacje z Europy Zachodniej maj¹ kontakt ze skandynawsk¹ czêci¹ zasiêgu, a przez Polskê biegnie
granica jej odnogi po³udniowo-zachodniej

(BUCZYÑSKI 2004; DIJKSTRA 2006).
Coenagrion armatum wykazano w Polsce z 44 stanowisk, skraj zasiêgu wyznaczaj¹
dane z: Ziemi K³odzkiej, Wielkopolski i Pomorza (BUCZYÑSKI 2004). Jednak na zachodzie kraju gatunek zanika, w ostatnim 30leciu ³owiono go tu na jednym stanowisku
(SAMOL¥G 2002). Jego najwa¿niejsze ostoje
to Polesie Zachodnie i Nizina Pó³nocnopodlaska (Rys.). Brak danych o wspó³czesnej
obecnoci C. armatum w regionach pó³nocno-wschodnich, w tym z  jak mo¿na oczekiwaæ  korzystnej klimatycznie i rodowiskowo, polskiej czêci Pojezierza Litewskiego. Poni¿ej przedstawiam stanowisko z tego

