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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.
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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)
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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
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Coenagrion armatum stwierdzono 3 VI 2007, przy pogodzie
ciep³ej i lekko pochmurnej. Jeden
okaz () obserwowano podczas
¿erowania w szuwarze turzycowym na pobrze¿u zachodnim jeziora. Towarzyszy³y jej: liczne
Coenagrion puella (L.) i C. pulchellum (VANDER L.), rednio liczne: C. hastulatum (CHARP .) i Erythromma viridulum (CHARP.), pojedyncze: Ischnura elegans (VANDER L.) i C. lunulatum (CHARP.).
U C. puella i E. viridulum obserwowano osobniki juwenilne, u C.
puella i C. pulchellum te¿ terytorialne . Nad jeziorem, za lini¹
szuwarów, aktywne by³y: ErythRys. Rozmieszczenie Coenagrion armatum w Polsce. AC 
dane literaturowe, ka¿da kropka oznacza pole w sieci COOR romma najas (HANSEM.) i Cordu(A  do 1950 r., B  19511975, C  19762004) (BUCZYÑSKI lia aenea (L.).
Pocz¹tek czerwca to czas koñ2004); D  nowe stanowisko.
Fig. Distribution of Coenagrion armatum in Poland. AC  ca pojawu C. armatum, co nie
literatural data, every dot is a square in the COOR net (A  up sprzyja ocenie liczebnoci gatunku.
to 1950, B  19511975, C 19762004) (BUCZYÑSKI 2004);
Tak wiêc okrelenie wielkoci poD  new site.
pulacji w Jeziorem Gulberek
regionu, które jest te¿ pierwszym w ogóle wymaga dalszych badañ.
znanym stanowiskiem C. armatum na tym
obszarze. Daje ono nadziejê, ¿e przetrwa³o
Podziêkowania
tu wiêcej jego populacji.
Materia³ wykorzystany w niniejszej no£¹tkê zielon¹ odnotowano w pó³nocnej
tatce zebrano w ramach projektu MNiSW
czêci wsi Gulberek, nad Jeziorem Gulbenr 2 P04C 129 29.
rek (54°2344 N, 22°5526 E, 220 m
n.p.m., UTM: FF22). Jezioro jest owalne,
Pimiennictwo
lekko wyd³u¿one, wielkoci ok. 1 ha. Woda
B
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Summary
Coenagrion armatum is a critically endangered species in Poland which has been
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vanishing in the western part of the country.
Its refuge is eastern borderland, however, no
contemporary existing populations have
been found from the northern part of this area
so far. The author gives the description of
the first site of C. armatum known from
Polish part of the Lithuanian Lake District:
Lake Gulberek NE from Wi¿ajny (54°2344
N, 22°5526 E, 220 m. a.s.l., UTM: FF22).
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Na 2008 r. planowano w Bieszczadach
V Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE. Jednak nim zapad³y ostateczne
ustalenia, dowiedzielimy siê o wzmiankowanym w tytule zjedzie PTE. Jedno z jego
za³o¿eñ to aktywizacja i integracja cz³onków
towarzystwa wokó³ sekcji tematycznych,
w zwi¹zku z czym w ramach zjazdu zaplanowano spotkania sekcji. W tej sytuacji V
OSO PTE odbêdzie siê w roku 2009, za
w roku 2008 gor¹co zapraszam wszystkie
osoby zainteresowane wa¿kami  nie tylko
cz³onków PTE czy Sekcji Odonatologicznej
 do udzia³u w bieszczadzkim zjedzie.
Motywem przewodnim zjazdu jest 85
rocznica powstania PTE. W zwi¹zku z tym
mo¿na spodziewaæ siê wielu atrakcji, m.in.
wycieczki do Lwowa, gdzie w 1923 r. powo³ano Polski Zwi¹zek Entomologiczny.
Wszelkie informacje o zjedzie s¹ dostêpne w dziale Aktualnoci na stronie

PTE (www.pte.au.poznan.pl). Na razie
wisi tam tylko wstêpny, bardzo ogólny
komunikat, jednak wkrótce powinny ukazaæ siê szczegó³owe dane. O ile mi wiadomo, spotkania sekcji maj¹ odbyæ siê w dniu
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Summary
In June 2008 the 47th Congress of the
Polish Entomological Society will be held
in the Bieszczady Mts. (SE Poland). Meetings of thematical sections are planed during this congress. Therefore we are forced
to cancel the 5th All-Polish Symposium of
Odonatology that was planed in the year
2008. All persons interested in dragonflies
are invited to participate in the congress of
the Polish Entomological Society. Information about the congress are available on the
webpage of the PES: www.pte.au.poznan.pl
(section Aktualnoci).
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