
Odonatrixo8(1) 19

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) (Odonata: 
Libellulidae) w siedliskach wtórnych na terenie byłej 
kopalni siarki „Jeziórko” koło Tarnobrzega (Kotlina 
Sandomierska)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) (Odonata: Libellulidae) 
in secondary habitats in the former sulphur mine “Jeziórko” near Tar-
nobrzeg (Sandomierz Basin)
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Okres po II wojnie światowej cechują 
w Polsce szczególnie intensywne i rozległe 
zmiany środowiska wywołane działalnością 
człowieka. Drastycznie zmieniają one różno-
rodność biologiczną różnych obszarów, roz-
mieszczenie przestrzenne poszczególnych 
gatunków, stan i liczebność ich populacji 
– jednym z nich zagrażając wyginięciem, 
innym sprzyjając przez tworzenie nowych 
siedlisk. Priorytetem powinno być utrzy-
manie możliwie wielu obszarów i siedlisk 
w stanie zbliżonym do naturalnego. Jednak 
wobec ich degradacji i zaniku znaczenia 
nabierają tereny takie, jak: byłe kopalnie, 
wody antropogeniczne, wyrobiska surow-
ców mineralnych, stawy rybne i inne miejsca 
przekształcone przez człowieka (np. Bönsel 
2006; Buczyńska i in. 2007; Buczyński 2003; 
rychła 2006; troPek i in. 2009).

W ramach analizy zgrupowań owa-
dów wodnych terenów zdegradowanych, 
w 2011 r. podjęto badania ważek obszaru 
dawnej kopalni otworowej siarki „Jeziórko” 
(gmina Grębów, powiat tarnobrzeski, wo-
jewództwo podkarpackie). Obszar kopalni, 
eksploatowanej w latach 1967–2001, jest bo-
gaty w wody powierzchniowe. Z osiadaniem 
powierzchni terenu wynikającym z techno-
logii wydobycia siarki, związane są zalewi-
ska i odwadniające je kanały. Zaś w ramach 

rekultywacji terenu w miejscach najniższych 
tworzy się zbiorniki mające gromadzić wodę 
spływającą bądź drenowaną z terenów je ota-
czających (gołDa i in. 2006).

Jednym ze szczególnie interesujących 
aspektów badań okazało się występowanie 
w „Jeziórku” zalotki większej. Stwierdzono 
ją w dużej liczbie osobników w dniu 28 V 
2011 r., na następujących stanowiskach:

1. 50°33’00”N, 21°47’43”E, UTM EB50 
– kanał krzyżujący się z płytową drogą bieg-
nącą w kierunku północ-południe. Odczyn 
wody: 7,47, temperatura: 18,4°C, przewod-
nictwo elektrolityczne: 1764 µS·cm–1. Dno 
muliste z detrytusem. Brzeg porośnięty szu-
warem trzcinowym Phragmitetum australis 
(gaMs 1927) schMale 1939, lustro wody 
miejscami gęsto pokryte Lemna minor L. Na 
południe od kanału teren porasta zagajnik 
brzozowy (z Betula pendula roth). Dalej 
skupisko krzewów Hippophaër hamnoides 
L., pojedyncze drzewa Populus tremula L. 
i Pinus sylvestris L. przechodzące w teren 
otwarty.

2. 50°32’43”N, 21°47’46”E, EA59 
– przy płytowej drodze biegnącej w kierun-
ku północ–południe, przecinającej młodnik 
drzew lekkonasiennych (z dominacją Betula 
pendula, ponadto z: Pinus sylvestris, Popu-
lus tremula i Salix sp.), o niedużym zwarciu. 
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Ukształtowanie terenu sprzyja tworzeniu się 
różnej wielkości zbiorników astatycznych, 
w związku z tym pojedynczo występuje też 
Phragmites australis (CaV.) trin. ex steuD. 
Ponadto równolegle do drogi, w odległości 
ok. 60 m biegnie kanał z dobrze wykształ-
conym szuwarem Phragmitetum australis, 
który biegnąc prostopadle do drogi, skręca 
w kierunku wschodnim i łączy się z kana-
łem opisanym niżej.

3. 50°32’51”N, 21°48’13”E, EA59 – ka-
nał łączący się i stanowiący kontynuację wy-
żej wymienionego. Biegnie on wzdłuż drogi 
w kierunku północ–południe. Szerokość do 
ok. 1,5 m, głębokość do 1 m. Odczyn wody: 
7,41, temperatura: 18,9°C, przewodnictwo 
elektrolityczne: 1267 µS·cm-1. Dno muliste. 
Brzeg porośnięty szuwarem trzcinowym 
Phragmitetum australis, roślinność pływa-
jąca reprezentowana jest przez Utricularia 
vulgaris L. (lustro wody miejscami pokryte 
do 80%) oraz Lemna minor (w rozprosze-
niu). Od zachodu kanał graniczy z podmo-
kłym zagajnikiem brzozowym, od strony 
wschodniej występują pojedyncze krzewy 
Salix sp. Od północy, od miejsca gdzie ka-
nał skręca na zachód, w większym zwarciu 
występuje Pinus sylvestris i Betula pendula 
oraz szuwar trzcinowy.

Na stanowisku nr 1 były obecne po-
jedyncze osobniki obydwu płci, żerują-
ce poza siedliskiem. Na stanowisku nr 2 
stwierdzono liczne zalotki większe żerujące 
w siedlisku (>100 osobn. na 100 m transek-
tu obserwacyjnego). Podobną liczebność 
gatunku, w tym liczne samce wykazujące 
terytorializm rozrodczy, obserwowano też 
na stanowisku nr 3. 

Ponowne kontrole wykonano 18 VI i 23 
VI 2011 r. W dniu 18 VI obserwowano po-
jedyncze osobniki na stanowisku nr 1 i kilka 
terytorialnych samców na stanowisku nr 3. 
W dniu 23 VI, liczba samców na stanowi-
sku nr 3 wyniosła 13 os./100 m a na dwóch 
pozostałych stanowiskach L. pectoralis nie 
stwierdzono. Niska liczebność mogła wy-
nikać z niesprzyjającej pogody (dużego za-
chmurzenia i silnego wiatru), ale też z końca 
pojawu gatunku: w dniu 10 VII nie stwier-
dzono go już w ogóle.

Warunkiem występowania L. pectoralis 
jest przede wszystkim niska lub umiarko-
wana trofia wody oraz obecność roślinności 
wynurzonej i zanurzonej, głównie ramienic 
Characeae, torfowców Sphagnum sp., tu-
rzyc Carex sp., osoki aloesowatej Stratiotes 
aloides L. i żabiścieku pływającego Hydro-
charis morsus-ranae L. (Bernard 2004; 
Bernard i in. 2009). Jednak charakteryzu-
je się ona szerokim spektrum zasiedlanych 
środowisk. Potrafi też szybko kolonizować 
dogodne dla niej siedliska. Dla przykładu 
spiętrzenie wody na wysuszonym torfowi-
sku w Meklemburgii (Niemcy) przyczyniło 
się do licznego występowania tego gatun-
ku już trzy lata po tym zdarzeniu (Bönsel 
2006).

Omawiany gatunek może zasiedlać róż-
ne środowiska antropogeniczne (Bernard 
2004; Bernard i in. 2002, 2009). Zajmowa-
ne przezeń stanowiska w „Jeziórku” to wtór-
ne siedliska zastępcze. Kanał, nad którym 
występowały terytorialne samce, cechuje 

Fot. 1. Kanał odwadniający z terytorialnymi samca-
mi Leucorrhinia pectoralis (stanowisko nr 3).

Phot. 1. Drainage canal with numerous territorial 
males of Leucorrhinia pectoralis (site no. 3).



Odonatrixo8(1) 21

umiarkowana wartość pH i przewodnictwa 
elektrolitycznego. Jednocześnie występuje 
tam bogata roślinność wynurzona i pływa-
jąca. Nie jest to siedlisko typowe, jednak 
zważywszy na liczebność gatunku – okaza-
ło się niej dogodne. Kluczową kwestią jest 
stabilność populacji (haraBiŠ, Dolný 2011). 
Jednak tak duże zagęszczenie nie może być 
przypadkowe i choć nie obserwowano kopu-
lacji ani składania jaj, można uznać z dużym 
prawdopodobieństwem, że zalotka większa 
rozwija się na tym stanowisku.

L. pectoralis objęto ochroną ścisłą, po 
uznaniu przez Polskę Konwencji Berneńskiej 
i Dyrektywy Siedliskowej (Buczyński, toń-
czyk 2005). Zasadność tej ochrony poddaje 
się w wątpliwość – bo po co chronić gatunek 
szeroko rozprzestrzeniony i rozpowszechnio-
ny, z licznymi i dużymi populacjami lokal-
nymi, o szerokim spektrum siedliskowym, 
łatwo adaptujący się do siedlisk wtórnych 
(zastępczych), do tego zupełnie niezagrożony 
(Bernard i in. 2002; Bernard i in. 2009; Bu-
czyński, tończyk 2005)? Dodać należy, że 
ogólny stan zachowania gatunku uznano za 
właściwy (kategoria FV) (GIOŚ 2009). W tej 
sytuacji, z perspektywy polskiej uzasadnione 
jest jedynie traktowanie tej ważki jako gatun-
ku parasolowego (umbrella species) (cf. Ber-
nard i in. 2002). Dlatego dane z „Jeziórka” 
wskazują na potencjalne znaczenie obszaru 
byłej kopalni dla ochrony także innych ga-
tunków ważek i przedstawicieli innych grup 
organizmów. Jednak w szerszej perspekty-
wie prewencyjna ochrona L. pectoralis może 
być uzasadniona, jeśli potraktować obszar 
Polski jako refugium tego gatunku o randze 
europejskiej.

Niezależnie od aspektów ekologicz-
nych, nasze dane to cenne uzupełnienie 
wiedzy o rozmieszczeniu zalotki większej 
w Polsce. Lokują się one w centrum luki 
na mapie rozmieszczenia gatunku, rozcią-
gającej się między dość gęsto zasiedlony-

mi obszarami Polski centralnej a południo-
wo-wschodnią Lubelszczyzną. Danych 
z Kotliny Sandomierskiej było dotąd bar-
dzo mało, z wyjątkiem obfitującej w sta-
nowiska gatunku Równiny Biłgorajskiej, 
leżącej na skraju północno–wschodnim re-
gionu (Bernard i in. 2009). Z pozostałych 
części kotliny znane są tylko historyczne 
stanowiska z okolic Krakowa (FuDakoWski 
1924, 1932; PrüFFer 1922; zaćWilichoW-
ski 1922) i jedno stanowisko współczesne 
z okolic Rzeszowa (Bernard i in. 2009). 
Mało danych jest też z regionów ościen-
nych (poza Roztoczem), a z Niecki Ni-
dziańskiej gatunku nie wykazano w ogóle 
(Bernard i in. 2009). Wydaje się, że ten 
obraz przynajmniej częściowo wynika 
z braku odpowiednio ukierunkowanych 
badań, na co zresztą wskazują też mapy 
pokrycia obszaru kraju danymi, zamiesz-
czone w „Atlasie rozmieszczenia ważek 
(Odonata) w Polsce” (Bernard i in. 2009). 
Tak więc penetracja faunistyczna Kotli-
ny Sandomierskiej i niektórych regionów 
przyległych, jest zadaniem pilnym.
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Summary
In the year 2011 Leucorrhinia pectoralis 

was recorded in the former borehole sulphur 
mine „Jeziórko” (E of Tarnobrzeg, south–
eastern Poland). The species was observed 
in two drainage canals of mining subsiden-
ce (sites 1 and 3) as well as along the road 
running through the area of  flood lands in 
mining subsidence (site 2). At sites 2 and 
3 the species was very numerous (on May 
28, more than 100 specimens per 100 m of 
observation transect), at site 3 numerous 
territorial males were observed. For the L. 
pectoralis the examined areas are typical 
secondary habitats to which this species is 
being adapted and in the suitable stages of 
succession it often forms large populations 
in Poland. 

New data is essential for the knowledge 
about the distribution of this species in Po-
land (Bernard et al. 2009). It fills the gap on 
the map of distribution situated between cen-
tral Poland and the Lublin Region. It is also 
the first one from the central part of the San-
domierz Basin, the area with very little data 
in general so far. This situation results mainly 
from the lack of respectively targeted studies 
on odonatofauna of this macroregion. 

Key Words. Odonata, dragonflies, Leucorrhinia pectoralis, Poland, sulphur mine, secon-
dary habitat, conservation.


