
Odonatrixo6(2) 37

Lestidae (Odonata: Zygoptera) rzadko stwierdzane 
w województwie śląskim
Lestids (Odonata: Zygoptera: Lestidae) rarely observed in Silesian 
Province

Piotr Cuber 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laborato-
ryjnej w Sosnowcu, Zakład Parazytologii, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; piotrc10@op.pl

Wstęp
Lestidae to rodzina z podrzędu Zygopte-

ra. W Europie występuje 10 gatunków na-
leżących do dwóch rodzajów, w Polsce 
odnotowano dotąd obecność 8 gatunków, 
6 należy do rodzaju Lestes i 2 do rodzaju 
Sympecma (tończyk, mieLeWczyk 2007). 
Na Górnym Śląsku nie stwierdzono jedy-
nie Lestes macrostigma (saWkieWicz, Żak 
1966; dolny, miszta 2004). Jedyny okaz 
tego gatunku stwierdzony w Polsce złowio-
ny został przez Mariana BieLeWicza w Bu-
kowinie Tatrzańskiej w roku 1960 i w roku 
2005 został odnaleziony przez Aleša dol-
neGo w zbiorach Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu (dolný 2005). 

Jak wykazały ostatnie opracowania, pa-
łątki i straszki są szeroko rozprzestrzenione 
na terenie Polski, jedynie Sympecma pae-
disca jest rzadziej lub lokalnie spotykana 
na południu (Buczyński 1997; Buczyński, 
czacHoroWski 1998; tończyk, mieLeW-
czyk 2007; Bernard i in. 2009). Na tere-
nie województwa śląskiego do gatunków 
rzadko spotykanych należą też: Lestes bar-
barus i Lestes dryas (dolny, miszta, 2004; 
Bernard i inni, 2009). 

prüFFer (1918) opisał L. dryas jako naj-
pospolitszy ze wszystkich gatunków tego 
rodzaju w okolicach Częstochowy pisząc 
jednocześnie, że było go więcej niż L. spon-
sa. Ponad 50 lat później saWkieWicz i Żak 
(1966) uważali L. dryas za rzadszy niż L. 
sponsa. L. barbarus notowali dosyć często, 

a S. paedisca pierwsi wprowadzili jako nowy 
gatunek do fauny Śląska na podstawie poje-
dynczych okazów samca i samiczki. Ponie-
waż zauważono różnice w częstości noto-
wania wspomnianych gatunków na terenie 
województwa śląskiego, w porównaniu z da-
nymi historycznymi, ostatnie notowania dla 
tych trzech gatunków zostały przedstawione 
w obecnym artykule.

Materiał i metody
Obserwacje przeprowadzano w latach 

2006–2008 od końca kwietnia do końca 
sierpnia w obrębie województwa śląskiego. 
Nie prowadzono odłowu larw, odnotowy-
wano obecność postaci dorosłych, w poje-
dynczych przypadkach odławiano je w celu 
sfotografowania. Fotografie w zapisie cyfro-
wym przekazano do zbiorów Centrum Dzie-
dzictwa Przyrody Górnego Śląska w Ka-
towicach. W artykule wykorzystano także 
dane niepublikowane, udostępnione przez 
Alicję misztę pochodzące z inwentaryzacji 
prowadzonych w latach 2004–2006 przez 
nią samą oraz Aleša doLneGo. W opisie wy-
stępowania poszczególnych gatunków na 
stanowiskach użyto następujących skrótów 
i symboli: AM – Alicja miszta; AD – Aleš 
dolný; PC- Piotr cuBer; ♂ – samiec; ♀ 
– samica; juv. – osobnik juwenilny. 

Wyniki
Spośród Lestidae rzadko stwierdza-

nych w obrębie województwa śląskiego 
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na 9 stanowiskach odnotowano następujące 
gatunki:

Sympecma paedisca – straszka północna 
– użytek ekologiczny „Jeziorko”, torfo-

wisko przejściowe położone na granicy 
miejscowości Leśniaki i Korzonek, UTM 
CB 51, gmina Konopiska: 11 V 2006, 1 
♀, AD.

– śródleśny staw Piegża położony na pół-
nocny wschód od Krupskiego Młyna, 
UTM CB 31, gmina Lubliniec: 28 VII 
2007, 1 ♂ juv., AM, PC.

– zbiornik zaporowy „Kozłowa Góra” na 
rzece Brynicy, przybrzeżna strefa zbior-
nika od strony miejscowości Ossy, UTM 
CA 58, gmina Świerklaniec: 13 V 2007, 1 
♀, PC. Stwierdzenie to było już wcześniej 
publikowane (cuBer 2008).

– zbiornik zaporowy „Zalew Przeczycko-
Siewierski” na rzece Czarnej Przemszy, 
strefa cofkowa zbiornika, UTM CA 58, 
gmina Mierzęcice: 22 IV 2007, 1 ♂ PC; 
24 IV 2008, 1 ♀ PC.

– zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie 
Doły” na granicy Bytomia i Chorzowa, 
obejmujący stawy zapadliskowe i wyro-
biskowe (historyczne stanowisko Maciej-
kowice), UTM CA 57, gmina Chorzów: 
15 IV 2007, 1 ♀, PC.

Lestes dryas – pałątka niebieskooka
– obszar torfowiska przejściowego oraz śród-

leśny staw mocno zdegradowany w wyniku 
częściowego odwodnienia poprowadzo-
nymi rurami i wykopanymi w pobliżu ro-
wami, położony na wschód od Tworoga, 
UTM CB 30, gmina Tworóg: 21 VII 2007, 
1 ♀ AM, PC.

– zbiornik zaporowy „Kozłowa Góra” na 
rzece Brynicy, przybrzeżna strefa zbior-
nika od strony miejscowości Ossy, UTM 
CA 58, gmina Świerklaniec: 10 VII 2008, 
1 ♀, PC.

– zbiornik zaporowy „Zalew Przeczycko-

Siewierski” na rzece Czarnej Przemszy, 
strefa cofkowa zbiornika, UTM CA 58, 
gmina Mierzęcice: 12 VII 2008, 1 ♀, PC.

Lestes barbarus – pałątka południowa
– starorzecze Odry, odcięte od rzeki, bez 

wymiany wody w miejscowości Lasaki, 
UTM CA 06, gmina Rudnik: 23 VII 2006, 
1 ♂ AD; 17 VII 2006, 1 ♀, AD.

– obszar torfowiska przejściowego oraz 
śródleśny staw mocno zdegradowany 
w wyniku częściowego odwodnienia 
poprowadzonymi rurami i wykopanymi 
w pobliżu rowami, położony na wschód 
od Tworoga, UTM CB 30, gmina Two-
róg: 21 VII 2007, 1 ♂, AM, PC.

– częściowo zasypany zbiornik zapadlisko-
wy położony w miejscowości Szczygło-
wice, UTM CA 36, gmina Knurów: 04 
VII 2004, 1 ♀, AM.

– rezerwat torfowiskowy „Rotuz” obej-
mujący torfowisko wysokie, położony w 
pobliżu miejscowości Zabrzeg, UTM CA 
42, gmina Chybie: 28 VII 2005, 7 imago, 
♂ i  ♀ AD, AM.

Dyskusja
S. paedisca jest gatunkiem euroazjaty-

ckim, w Polsce występującym lokalnie i 
w rozproszeniu (Bernard i in. 2009). Po-
dobnie jak S. fusca preferuje oligotroficz-
ne wody stagnujące często ze znacznymi 
wahaniami poziomu z bogatą i zróżnico-
waną roślinnością, ale może się rozwijać 
w różnych środowiskach (stawy hodowla-
ne, zbiorniki antropogeniczne, zbiorniki ze 
słonawą wodą). Obydwa gatunki jako jedy-
ne ważki zimują w postaci imago w lasach 
i zaroślach często z dala od zbiorników wod-
nych, do których powracają wczesną wiosną 
(Buczyński 1997; askeW 2004, dolný i in. 
2007). S. paedisca jest gatunkiem objętym 
w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (Roz-
porządzenie 2004). Obecność tego gatunku 
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udało się potwierdzić na historycznym sta-
nowisku Maciejkowice, obecnie nazywa-
nym „Żabie Doły”, 50 lat po stwierdzeniu 
go po raz pierwszy w 1959 roku przez saW-
kieWicza i Żaka (1966). Okaz samicy z tego 
stanowiska wraz z okazami znalezionymi w 
miejscowości Jeleń przez Żaka w latach 70-
tych znajduje się w zbiorach Muzeum Gór-
nośląskiego w Bytomiu. Samicę S. paedisca 
autor preazentowanej pracy zaobserwował 
w „Żabich Dołach” w tandemie z S. fusca. 
Podobnie Aleš dolný zaobserwował samca 
S. paedisca w tandemie z samicą S. fusca 
na użytku ekologicznym „Jeziorko” (infor-
macja ustna). Na stanowisku w Piegży ob-
serwowano osobnika juvenilnego, co może  
być dowodem na to, że gatunek ten przecho-
dzi tu rozwój. Na wszystkich stanowiskach 
stwierdzano pojedyncze osobniki i gatunek 
ten współwystępował z S. fusca, która była 
bardzo liczna dlatego koniczne było dokład-
ne przyjrzenie się każdemu napotkanemu 
osobnikowi. Wszystkie siedliska, na któ-
rych stwierdzono obecność tego gatunku są 
to strefy przybrzeżne zbiorników, okresowo 
wysychające, co jest zgodne z informacjami 
podawanymi w literaturze. Wyjątkiem jest – 
użytek ekologiczny „Jeziorko”, gdyż zgod-
nie z danymi literaturowymi (dolný i in. 
2007) gatunek ten raczej unika torfowisk.

L. dryas jest gatunkiem holarktycznym. 
Rozmnaża się w płytkich stawach, okreso-
wych zbiornikach, rowach i kanałach, często 
ze znacznymi wahaniami poziomu wody. 
Jest on gatunkiem wskaźnikowym dla tego 
typu wód (saWkieWicz, Żak 1966; Buczyń-
ski 1997; askeW 2004; dolný i in. 2007). 
Jak wynika z przedstawionych danych, na 
terenie województwa śląskiego gatunek ten 
występuje raczej sporadycznie i w niewiel-
kiej liczbie. Wszystkie stanowiska odpowia-
dają wymaganiom siedliskowym tego gatun-
ku scharakteryzowanym w literaturze. Są to 
strefy przybrzeżne zbiorników (stanowisko 

w Kozłowej Górze i w Przeczycach), zbior-
niki wysychające (stanowisko w Tworogu) 
lub ze znacznymi wahaniami poziomu wody 
(stanowisko obejmujące śródleśny staw 
Piegża). Ogólnie odnotowano spadek liczby 
stanowisk dla tego gatunku w porównaniu 
z danymi opublikowanymi przez saWkie-
Wicza i Żaka (1966) oraz zbiorami Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, w którym znaj-
dują się okazy zebrane łącznie z 13 stano-
wisk. Są wśród nich: Boruszowiec w pobliżu 
Tarnowskich Gór oraz Brzozowice-Kamień 
w pobliżu Piekar Śląskich. Jedno z nich 
zostało silnie zdewastowane przez budo-
wę pobliskiej autostrady, drugie natomiast 
zostało silnie zanieczyszczone odpływami 
z niedalekiej huty w Miasteczku Śląskim. 
Może to częściowo tłumaczyć wspomniany 
spadek liczby stanowisk tego gatunku.

L. barbarus jest gatunkiem śródziemno-
morskim związanym ze stojącymi, często 
astatycznymi wodami z bogatą roślinnością 
w szczególności z rodzajów: Juncus, Carex, 
Alisma, itp. (askeW 2004; dolný i in. 2007). 
Znosi częściowe zasolenie (Buczyński 
1997). Podobnie jak poprzedni gatunek nie 
pojawia się każdego roku, ale w okresach 
pojawu występuje w większych ilościach 
(saWkieWicz, Żak 1966). Pierwsze dane 
dotyczące obecności tego gatunku pocho-
dzą z pobliskiego województwa opolskiego 
(schneider 1885). Nie potwierdzono obec-
ności tego gatunku na żadnym z 12-tu stano-
wisk odnotowanych w obrębie wojewódz-
twa śląskiego przez saWkieWicza i Żaka 
(1966). Po uwzględnieniu 9-ciu dalszych 
stanowisk ze zbiorów Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu spadek liczby stwierdzeń 
dla tego gatunku jest jeszcze silniej zazna-
czony w porównaniu z L. dryas. Są wśród 
nich zbiorniki zniszczone, jak wspomniane 
Brzozowice-Kamień lub całkowicie zasy-
pane jak Bytom – kopalnia Nowy Dwór. 
Pozostałe jednak stanowiska nadal stanowią 
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siedliska spełniające wymagania tego ga-
tunku. 

Na wszystkich stanowiskach odnotowa-
no pojedyncze okazy opisanych gatunków, 
zwykle jednorazowo, mimo iż po stwier-
dzeniu ich obecności stanowiska te były 
kontrolowane w latach następnych. Jedy-
nie w otoczeniu zbiornika Przeczycko-Sie-
wierskiego odnotowano S. paedisca dwa 
lata pod rząd. Nie potwierdzono obecności 
żadnego gatunku z rodzaju Lestes na żad-
nym ze stanowisk historycznych, w przeci-
wieństwie do S. paedisca, której obecność 
potwierdzono na stanowisku w Maciejowi-
cach. Opisane powyżej gatunki, występują 
głównie na siedliskach przekształconych, 
które dominują na terenie województwa 
śląskiego. W przypadku S. paedisca za-
uważono wzrost liczby stanowisk, na któ-
rych stwierdzono ten gatunek, w porównaniu 
z danymi historycznymi. W odniesieniu do 
obu gatunków Lestes z kolei zaobserwowa-
no spadek liczby stanowisk, jak też i ilości 
obserwowanych osobników w porównaniu 
z danymi historycznymi. Jest to ciekawe 
zwłaszcza, że na terenie województwa 
śląskiego nie brakuje siedlisk dogodnych 
dla tych gatunków. Trudno więc określić 
przyczynę ich zaniku. Być może wszystkie 
opisane wyżej gatunki występują znacznie 
powszechniej w obrębie województwa ślą-
skiego i wymagają dalszego monitoringu. 
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Summary
There are 7 species of Lestidae family 

recorded in the area of Silesian Provin-
ce. Among them 3 are thought to be rare: 
Sympecma paedisca, Lestes dryas and Le-
stes barbarus. S. paedisca is additionally 
protected by law in Poland. In the area of 
Silesian Province it was recorded for the 
first time in 1959 by saWkieWicz and Żak in 
Maciejkowice locality, nowadays it is pro-
tected in form of small reserve called „Żabie 
Doły”. The presence of this species in this 
locality was confirmed by the author of the 

Key Words. Odonata, Damselflies, Lestidae, Lestes dryas, Lestes barbarus, Sympecma 
paedisca, Upper Silesia, Poland.

following paper, who observed a female of 
S. paedisca in a bizzare tandem with a male 
of S. fusca. Besides that it was recorded in 
several new localities, on the contrary to 
other two species of Lestes genus. Gene-
rally they were recorded in smaller number 
and in less localities than it was in the past. 
There are many habitats in Silesian Province 
of types that are preferred by these species, 
yet a significant decline in their occurrence 
was observed. The reason for this situation 
remains unknown and needs to be studied 
during further research.

rys. Edyta Buczyńska

Przygody ważki z Lublina: Lodowe gałki.
Adventures of the dragonfly from Lublin: Ice balls.


