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Kolejne stwierdzenie ważek (Odonata) w pułapce świetlnej. – The next record of dragonflies (Odonata) in a light trap
Paweł BUCZYŃSKI1, Edyta BUCZYŃSKA2
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On June 15, 2007 in the valley of the River Raba near the village Marszowice (southern Poland)
Platycnemis pennipes (2♂♂) and Ischnura elegans (1♂) were caught to
a light trap. Both species occurred numerously on the river or in an adjacent gravelpit
and they were probably activated by the strong light.
W dniu 15. lipca 2007 r. w dolinie Raby koło wsi Marszowice (Polska południowa), złowiono w
pułapkę świetlną Platycnemis pennipes (2♂♂) i Ischnura elegans (1♂). Obydwa gatunki występowały
licznie nad rzeką i sąsiadującą z nią żwirownią. Prawdopodobnie zostały aktywowane przez silne światło.
Key Words. Odonata, dragonflies, Platycnemis pennipes, Ischnura elegans, light trap.
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Przygody ważki z Lublina: Sanki. – Adventures of the dragonfly from Lublin: Sledge
Edyta BUCZYŃSKA
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Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) ofiarą Machimus sp. (Diptera: Asilidae). – Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) as a prey of
Machimus sp. (Diptera: Asilidae)
Dagmara KOŁECZEK1, Grzegorz TOŃCZYK2
1
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A case of predation by the Asilid Machimus sp. on adult Ischnura elegans was recorded in Skórzyn (western Poland, 52˚07’17,18”N, 15˚02’21,18”E).
Odnotowano drapieżnictwo łowika Machimus sp. na imago Ischnura elegans. Obserwacjo dokonano w Skórzynie (Polska zachodnia, 52˚07’17,18”N, 15˚02’21,18”E).
Key Words. Odonata, dragonflies, Ischnura elegans, Diptera, Asilidae, Machimus, predation.
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Tereny Polski jako locus typicus dla niektórych gatunków ważek. – Area of Poland as locus typicus
for some dragonfly species
Grzegorz TOŃCZYK
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, email: tonczyk.grzegorz@gmail.com
In the year 1825 and 1840 Toussaint de Charpentier published two very important for European
odonatology works describing new species of dragonflies. For 10 of them Śląsk (Silesia) was established
as locus typicus, thus typical materials being the basis of species description came from the areas of Poland. Charpentier lived and worked in Brzeg, in the vicinities of Opole.
W latach 1825 i 1840 Toussaint de Charpentier opublikował dwie prace bardzo ważne dla odonatologii europejskiej, opisując nowe gatunki ważek. Dla 10 z nich Śląsk (Silesia) uznano za locus typicus,
tzn. materiał typowy dla deskrypcji gatunku pochodził z obszaru Polski. Charpentier mieszkał i pracował
w Brzegu, w okolicach Opola.
Key Words. Odonata, dragonflies, Toussaint de Charpentier, locus typicus, Poland.
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Nowe stanowisko Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) w Polsce zachodniej. – New locality of Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) in Western Poland
Andrzej ZAWAL
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologiii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, e-mail: zawal@univ.szczecin.pl

Crocothemis erythraea belongs to rare species in Poland. Previously it was mainly recorded in
southern and eastern part of the country, sites from the west were definitely less numerous. The site described in the paper near Dzwonów (53º24’43” N; 15º12’37” E) is the northernmost site of this species in
Poland. It is the complex of a dozen or so ponds with the total area of 500 ha. The biggest pond is shallow, with quickly heating up water of high transparency, with the bottom of silt partially overgrown by:
Myriophyllum verticillatum, Potamogeton pectinatus, P. natans, Nuphar luteum and Polygonum amphibium. Shores of the pond are covered with a narrow belt of: Phragmites australis, Typha latipholia
and Sparganium erectum. The presence of three males flying above dams was recorded. To the accompanying species belonged: Calopteryx splendens, Lestes sponsa, Erythromma najas, Ischnura elegans,
Sympecma fusca, S. paedisca, Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, C. pulchellum, Gomphus vulgatissimus, Orthetrum cancellatum, Libellula quadrimaculata and Sympetrum sanguineum. The conditions
of this habitat provide the full development of Crocothemis erythraea. Due to the lack of the larvae it is
only a possibility.

Crocothemis erythraea jest gatunkiem rzadkim w Polsce. Do niedawna była stwierdzana głównie
w południowej i wschodniej części kraju, stanowiska z zachodu były zdecydowanie mniej liczne. Stanowisko opisane w tej pracy (Dzwonów, 53º24’43” N, 15º12’37” E) jest wysunięte najdalej na północ w
kraju. Jest to kompleks kilkunastu stawów o powierzchni ogólnej 500 ha. Największy staw jest płytki, z
szybko nagrzewającą się wodą o dużej przezroczystości, z dnem mulistym częściowo porośniętym przez:
Myriophyllum verticillatum, Potamogeton pectinatus, P. natans, Nuphar luteum i Polygonum amphibium.
Brzegi pokrywa wąski pas szuwaru: Phragmites australis, Typha latipholia i Sparganium erectum. Odnotowano obecność trzech samców latających nad groblami. Gatunkami towarzyszącymi były: Calopteryx
splendens, Lestes sponsa, Erythromma najas, Ischnura elegans, Sympecma fusca, S. paedisca, Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, C. pulchellum, Gomphus vulgatissimus, Orthetrum cancellatum, Libellula quadrimaculata i Sympetrum sanguineum. Warunki siedliskowe są odpowiednie do pełnego rozwoju
Crocothemis erythraea. Ze względu na niezłowienie larw, jest to jednak tylko możliwe.
Key Words. Crocothemis erythraea, Odonata, dragonflies, ecology, zoogeography, Poland.
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Próba oceny liczebności całkowitej populacji Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) i Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) w rezerwacie „Jeziorze Zdręczno” (Bory Tucholskie). –
Preliminary estimation of population total abundance of Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
and Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) in “Zdręczno Lake” nature reserve (Tuchola Forest, Poland)
Grzegorz TOŃCZYK1, Karol ZEMKO2
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A study upon the total abundance of two whitefaces, Leucorrhinia caudalis and Leucorrhinia pectoralis was performed at the beginning of June 2008 in the nature reserve “Zdręczno Lake”, Tuchola Forest. The abundance estimation was based upon the number of exuviae collected within the reserve, among
the reed and shore vegetation, also in some distance from the shore. Altogether 76 samples were gathered,
each composed of exuviae collected from the area of 1m2. In total 101 exuviae of L. caudalis (mean density: 1.33 ind/m2, density range: 0–7 ind/m2, SD=1.32) and 176 exuviae of L. pectoralis (mean density:
2.32 ind/m2, density range: 0–7 ind/m2, SD=1.68) were found. Based on aerial photographs (Phot. 1) the
total area of habitat available for whiteface larvae in Zdręczno Lake was estimated to be from 12 179 m2
(1.2 ha) to 65 969 m2 (6.6 ha). Concluding, the total population abundance in the reserve was calculated
as 16 198–97 739 individuals for L. caudalis and 28 255–153 048 individuals for L. pectoralis.
Na początku czerwca 2008 roku przeprowadzono w rezerwacie „Jezioro Zdręczno” (Bory Tucholskie) badania nad całkowitą liczebnością dwóch gatunków zalotek: Leucorrhinia caudalis i Leucorrhinia
pectoralis. Podstawą próby określenia liczebności całkowitej badanych gatunków na terenie rezerwatu
był zbiór wylinek. Wylinki zbierano wśród roślinności szuwarowej i przybrzeżnej przy czym za pojedynczą próbę uznawano wszystkie wylinki na 1 m2. Pobrano 76 prób. Wybierano miejsca nasłonecznione z
bogatą roślinnością wodną niskim poziomem wody i wysokim stopniu zamulenia dna. Punkty poboru
prób obejmowały zarówno miejsca położone przy brzegu jak również w pewnym oddaleniu od niego.
Łącznie zebrano 101 wylinek L. caudalis (przy średnim zagęszczeniu 1,33 wylinek/m2 i odchyleniu standardowym S = 1,32), a także 176 wylinek L. pectoralis (przy średnim zagęszczeniu 2,32 wylinek/m2 i
odchyleniu standardowym S = 1, 68). W przypadku L. caudalis liczba wylinek na próbę mieściła się w
zakresie od 0 do 7, natomiast w przypadku L. pectoralis w zakresie od 0 do 8 (rys.1). Na podstawie analizy siedliska i pomiarów wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych oszacowano powierzchnię siedliska
dostępnego dla larw badanych gatunków w Jeziorze Zdręczno. Otrzymano w ten sposób maksymalną
powierzchnię o odpowiednich warunkach równą 65.969 m2 (6,6ha) i minimalna równą 12.179 m2 (1,2

ha). Dysponując danymi o zagęszczeniu wylinek i powierzchnia dostępnego siedliska oszacowano całkowita liczebność populacji, która dla L. caudalis mieści się w zakresie 16.198 – 87.739 osobników, natomiast w przypadku L. pectoralis mieści się w zakresie 28.255 – 153.048 osobników. W dalszej części
opracowania Autorzy, porównując uzyskane wyniki z danymi literaturowymi prowadzą rozważania na
temat prawdopodobieństwa tak dużych liczebności badanych gatunków.
Key Words. Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis, exuviae, abundance, density, Poland, Lake Zdręczno, Tuchola Forest.
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Drugie współczesne stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce południowo-wschodniej. – The second contemporary locality of the Ornate
Bluet Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) in the southeastern Poland
Wiaczesław MICHALCZUK1, Paweł BUCZYŃSKI2
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Coenagrion ornatum is a critically endangered species in Poland. It has been know from 24 localities so far, of which only one is preserved till now – in Śniatycze situated east of Zamość (south-eastern
Poland). The authors give and discuss a new species locality situated west-north-west of Zamość, ca. 40
km from Śniatycze, in the village of Średnie Duże (50°50’32”N, 23°01’15”E, UTM: FB43) (Fig. 1, Phot.
1–3). The species inhabits the River Rakówka. The discovery was made on 13 July, thus the estimating of
population number is uncertain, however, it can be at least equally numerous as the population in Śniatycze which is regarded as large and stable.
New data moves the boundary of the current range of C. ornatum in Poland a bit to the north. The
presence of the species in south-eastern Poland is probably associated with its occurrence in western
Ukraine, where it was recorded at ca. 20 localities. Although many of them are historical ones, there is
also fresh data from the Shatsk Lake District (CHROKALO, WERWES 2009).
Rakówka seems to be untypical as a habitat of C. ornatum due to high values of river section and
flow velocity. However, the calculated parameters of flow turned out to be similar to these from the other
localities of this species.
The discussed locality is seriously endangered due to its localization in the centre of a village – the
small river is fragmented into many stretches with different type of using. The Ornate Bluet has been observed on the stretch of the total length of ca 200 m, however, the numbers were different. In places with
the least favourable conditions (with the bottom of concrete and removed vegetation) the species was absent. Passive and active protection of this locality is a must.
Coenagrion ornatum jest gatunkiem krytycznie zagrożonym w Polsce. Dotychczas znano go z 24
stanowisk, z których do dziś przetrwało tylko jedno – w Śniatyczach na wschód od Zamościa (Polska
południowo-wschodnia). Autorzy podają i dyskutują nowe stanowisko gatunku, które leży na zachódpółnocny zachód od Zamościa, ok. 40 km od Śniatycz, we wsi Średnie Duże (50°50’32”N, 23°01’15”E,
UTM: FB43) (rys. 1, Fot. 1–3). Gatunek zasiedla rzekę Rakówkę. Stwierdzenie gatunku miało miejsce 13
VII, dlatego ocena liczebności populacji jest niepewna. Jednak może ona być co najmniej równie duża jak
populacja w Śniatyczach, która jest duża i stabilna.
Nowe dane lekko przesuwają granicę areału C. ornatum w Polsce w kierunku północnym. Obecność gatunku jest prawdopodobnie powiązana z jego występowaniem na zachodniej Ukrainie, gdzie był
on stwierdzany na ok. 20 stanowiskach. Wprawdzie wiele z nich jest histrorycznych, jednak są też nowe
dane z Pojezierza Szackiego (CHROKALO, WERWES 2009).
Rakówka wydaje się być siedliskiem nietypowym dla C. ornatum z powodu wysokich wartości
przekroju koryta i prędkości nurtu. Jednak wartości przepływu są podobne, jak na innych stanowiskach
gatunku.

Omawiane stanowisko jest poważnie zagrożone z powodu jego położenia w centrum wsi: rzeczka
jest podzielona na wiele odcinków o różnym typie użytkowania. Łątkę ozdobną stwierdzono na odcinku o
długości łącznej ok. 200 m, jednak jej liczebność była zróżnicowana. W miejscach z warunkami najmniej
korzystnymi (z wybetonowanym dnem i usuniętą roślinnością), gatunku nie było. Koniecznością jest
ochrona bierna i czynna tego stanowiska.
Key Words. Odonata, Coenagrion ornatum, Ornate Bluet, Poland, new record, distribution, habitat, conservation.
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Sites of the emergence of the Scarce Chaser Libellula fulva (O. F. Müller, 1764) (Odonata: Libellulidae) in the forest of Puszcza Notecka. – Miejsca wylęgu ważki rudej Libellula fulva (O. F. Müller,
1764) (Odonata: Libellulidae) w Puszczy Noteckiej
Dawid TATARKIEWICZ
Department of Biology and Environmental Protection, University School of Physical Education, Królowej Jadwigi St. 27/39, 61-871 Poznań,
Poland, e-mail: dawid.tatarkiewicz@poczta.fm

The research of the emergence of the Scarce Chaser Libellula fulva (O. F. Müller, 1764) was conducted near a village Chojno (52o41`N 16o12`E, western Poland) in the years 2002-2004. Data from the
seasons of 2003 and 2004 are analysed in this paper.
In 2003 among the analyzed larvae, the majority (46,5%) chose plants growing on land as the
place of the emergence; on plants, whose fragments protruded from the water emerged 27,9% of specimens and similar number chose plants growing on the boundary of water and land. The most larvae were
located on herbal plants (69,8%), fewer in the trees and shrubs. There was a visible tendency of a more
frequent use of trees and shrubs it the first half of the emerging period. However, this phenomenon was
preferential only during two days, and it was the most visible on May 20 (the day of mass emergence).
The most dragonflies emerged on reeds and on black alders. The significant amount of the specimens also climbed Caltha palustris and Thelypteris palustris. Two species of plants that dominated as
substrates for emergence, distinguished themselves from the other plants with their height. The emergence took place on the stems and leaves of herbal plants; on trees and shrubs – far more frequently in
trunks and branches than in leaves.
The maximum distance that the larva covered from the water boundary to the plant growing on
land, where the emergence took place, was 5,5 m. In case of choosing plants growing in water the maximum distance was 2 meters from the shoreline. The maximum altitude where the molts were found in
designated research stations was 7,9 m – Alnus glutinosa. On May 19th and 20th, outside of the designated research stations, a maximum altitude of about 9 m of the Scarce Chasers emerging was noted –
specimens noticed in the trunks of black alders again.
Three types of larvae (or exuviae) locations on plants were distinguished: in covered (40,7%), uncovered (42,1%) and partially covered places (17,2%). It indicates the lack of preference in larvae to locate in covered places.
Many larvae getting out of water were observed in places, where large alders grew nearby. The assumption that the trees are an indicator for the larvae choosing a section of the shore for emergence is
confirmed by observations made in 2004.
Badania wylotu ważki rudej Libellula fulva (O. F. Müller, 1764) prowadzone były w okolicy wsi
Chojno (52o41`N 16o12`E, zachodnia Polska) w latach 2002-2004. W niniejszej pracy uwzględnione zostały dane zebrane w sezonach 2003 i 2004.

W 2003 roku do przeprowadzenia wylotu większość (46,5%) badanych larw wybierała rośliny rosnące na lądzie; mniej owadów wylatywało na fragmentach roślin, wynurzających się z wody (27,9%), a
podobny procent osobników lokował się na roślinach, wyrastających na linii brzegowej. Większość larw
lokowała się na roślinach zielnych (69,8%), mniej na drzewach i krzewach. Widoczna była tendencja do
częstszego korzystania z drzew i krzewów w pierwszej połowie okresu wylotu. Jednakże wymiar preferencyjny zjawisko to przybrało tylko w dwóch dniach, a najwyraźniej 20 V (dzień masowego wylotu).
Najwięcej ważek wylatywało na trzcinach oraz na olszach czarnych. Znaczna część osobników
wychodziła też na knieć błotną oraz zachylnik błotny. Dwa gatunki roślin, które dominowały jako substraty do przeprowadzenia wylotu, wyróżniały się spośród innych swą wysokością. Wylot odbywał się
zarówno na łodygach, jak i na liściach roślin zielnych. W przypadku drzew i krzewów – znacznie częściej
na pniach i gałęziach niż na liściach.
Odległość maksymalna, jaką pokonała larwa od granicy wody do rośliny rosnącej na lądzie, na
której następnie odbyła wylot, wyniosła 5,5 m. W przypadku wyboru roślin rosnących w wodzie, odległość maksymalna wyniosła 2 metry od linii brzegowej. Maksymalna wysokość, na której znaleziono
wylinki na wyznaczonych stanowiskach badawczych wyniosła 7,9 m – olsza czarna. Dnia 19 i 20 maja,
poza wyznaczonymi stanowiskami badawczymi, odnotowano maksymalną wysokość wychodzenia ważek
żółtych: ok. 9 m – osobniki zauważone na pniach olszy czarnych.
Wyróżniono trzy rodzaje lokalizacji larw (lub wylinek) na roślinach: w miejscach osłoniętych
(40,7%), odkrytych (42,1%) oraz częściowo osłoniętych (17,2%). Wskazuje to na brak preferencji larw
do lokowania się w miejscach zasłoniętych.
Wiele wychodzących z wody larw obserwowano w miejscach, w pobliżu których rosły pokaźne
olchy. Przypuszczenie, jakoby drzewa pełniły rolę swoistego wskaźnika wyboru przez larwy odcinka
brzegu do przeobrażenia, potwierdzają obserwacje poczynione w 2004 roku.
Key Words. western Poland, forest of Puszcza Notecka, Chojno, the Scarce Chaser, Libellula
fulva, Libellulidae, Anisoptera, Odonata, emergence, spring species, sites of emergence, herbal plants,
shrubs, trees, height and distance of emergence.
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Dane o występowaniu szablaka południowego Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) i szablaka przepasanego S. pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766) w Południowej Wielkopolsce i na ziemi
wieluńskiej. – Data on the occurrence of the Southern Darter Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)
and the Banded Darter S. pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766) in the Southern Great Poland and in the Wieluń Land
Przemysław ŻURAWLEW1, Sławomir PAWLAK2, Paweł T. DOLATA3
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Information about 8 sites of S. meridionale and one site of S. pedemontanum in south-western
Poland from 2007-2008 is given in the note:
– S. meridionale – 1) Kwileń (XT96, 51º59’N, 17º51’E), clay excavations, 16 VIII 2007 – 1♂, 21
VIII 2007 – 2♂♂, 24 VIII 2007 – 1♂, 31 VII 2008 – 2♂♂, 18 VIII 2008 – 1♂, 4 IX 2008 – 3♂♂,
9 IX 2008 – 1♂; 2) Raszewy (XT77, 52º05’N, 17º36’E), fish ponds, 21 VIII 2008 – 1♂; 3)
Ostrów Wielkopolski (XT92, 51º37’N, 17º49’E), pond, 31 VIII 2008 – 1♂; 4) Kowalew (XT85,
51º53’N, 17º43’E), clay excavation, 10 IX 2008 – 1♂; 5) Kotlin (XT85, 51º54’N, 17º39’E), clay
excavation, 10 IX 2008 – 4♂♂; 6) Osiek (CB09, 51º22’N, 18º11’E), peat bog excavation, 6 VIII
2008 – 1♂; 7) Wieruszów (CB08, 51º23’N, 18º07’E), shallow water bodies, 9 XI 2008 – 1♂; 8)
Dębnica (XT91, 51°31’N, 17°49’E), fish ponds, 6 IX 2008 – 1♂.

Discovering the sites of this species in South Great Poland and the Wieluń Country – outside the stable species range – is regarded as very interesting. No breeding behaviour was observed at any sites,
however, stationary males, easier to noticed, were discovered which suggested permanent colonization of new areas.
– S. pedemontanum: 1) Mieleszynek (CB08, 51º15’N, 18º12’E), fish ponds, 6 IX 2008 – 1♂.
The site mentioned above is one of a few known sited of this species in south-western Poland.
W niniejszej notatce podano informacje o 8 stanowiskach S. meridionale i jednym stanowisku S.
pedemontanum, stwierdzonych w latach 2007-2008 w Polsce południowo-zachodniej:
– S. meridionale – 1) Kwileń (XT96, 51º59’N, 17º51’E), glinianki, 16 VIII 2007 – 1♂, 21 VIII 2007
– 2♂♂, 24 VIII 2007 – 1♂, 31 VII 2008 – 2♂♂, 18 VIII 2008 – 1♂, 4 IX 2008 – 3♂♂, 9 IX 2008
– 1♂; 2) Raszewy (XT77, 52º05’N, 17º36’E), stawy rybne, 21 VIII 2008 – 1♂; 3) Ostrów Wielkopolski (XT92, 51º37’N, 17º49’E), staw, 31 VIII 2008 – 1♂; 4) Kowalew (XT85, 51º53’N,
17º43’E), glinianka, 10 IX 2008 – 1♂; 5) Kotlin (XT85, 51º54’N, 17º39’E), glinianka, 10 IX 2008
– 4♂♂; 6) Osiek (CB09, 51º22’N, 18º11’E), torfianka, 6 VIII 2008 – 1♂; 7) Wieruszów (CB08,
51º23’N, 18º07’E), płytkie drobne zbiorniki, 9 XI 2008 – 1♂; 8) Dębnica (XT91, 51°31’N,
17°49’E), stawy rybne, 6 IX 2008 – 1♂.
Odkrycie stanowisk gatunku w Południowej Wielkopolsce i na Ziemi Wieluńskiej – poza stałym obszarem występowania – jest bardzo interesujące. Na żadnym ze stanowisk nie obserwowano zachowań rozrodczych, jednak stwierdzano łatwiejsze do wykrycia stacjonarne samce, co sugeruje trwałą
kolonizację nowych obszarów.
– S. pedemontanum: 1) Mieleszynek (CB08, 51º15’N, 18º12’E), stawy rybne, 6 IX 2008 – 1♂.
Jest to jedno z zaledwie kilku stanowisk znanych z Polski południowo-zachodniej.
Key Words. Odonata, dragonflies, Sympetrum meridionale, Sympetrum pedemontanum, Poland,
new records, distribution.

