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Dragonflies collected during the 3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological
Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006). – 15
localities in SE Poland were visited within the framework of a field workshop that was conduced during
the 3rd National Symposium of Odonatology of the
Polish Entomological Society. These localities represented the following habitats: streams, rivers, fish
ponds, sand pits, fens, and transitional peat bogs. 40
dragonfly species were recorded, of which the following ones were the most interesting for faunistical, zoogeographical and sozological reasons: Sympecma
paedisca, Ophiogomphus cecilia, Aeshna juncea,
A. subarctica elisabethae, A. viridis, Somatochlora
arctica, Sympetrum depressiusculum, S. meridionale,
S. striolatum, Leucorrhinia pectoralis. Peat bogs were
regarded as the most important habitats that hold
strong populations of many endangered species. The
numerous occurrence of Mediterranean species was
also discussed.

Wstęp
We wrześniu 2006 r., w Zwierzyńcu koło Zamościa odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum
Odonatologiczne. Miało ono formę warsztatów
terenowych: w ciągu dnia wspólnie prowadzono
obserwacje i połowy na stanowiskach reprezentujących różne, typowe miejsca rozwoju i żerowania ważek, a wieczorami oznaczano przywiezione
z terenu larwy.
Sprawozdanie z sympozjum umieszczono na
końcu zeszytu (TOŃCZYK 2006). W niniejszym artykule prezentujemy materiały zebrane podczas
prac terenowych. Są one o tyle ciekawe, że do ba-

dań wybrano obiekty leżące w większości na terenach, o których dane w piśmiennictwie odonatologicznym są nieaktualne lub ich brak. W ten
sposób uzyskano dodatkowe korzyści: poprawę
stanu wiedzy o faunie ważek Polski południowowschodniej i wzrost ilości danych do „Atlasu
rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”.
Teren badań i stanowiska
Materiały zbierano w centralnej części Roztocza (Roztocze Środkowe) oraz w północnej
i północno-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej (Równina Biłogarsjka, Płaskowyż Tarnogrodzki) (KONDRACKI 2000).
Prace terenowe prowadzono na następujących stanowiskach (Rys. 1):
1. 1,5 km W-SW od W granicy wsi Aleksandrów, 0,5 km S od szosy Józefów-Biłgoraj;
kwadrat UTM FA 29, koordynaty: 50º28’11”
N, 22º 48’32” E, wysokość n.p.m.: 176 m.
Śródleśne torfowisko przejściowe o powierzchni ok. 18 ha. Otwarte, tylko miejscami pojedynczo uschnięte sosny. W części południowej
ciąg płytkich zbiorników o łącznej powierzchni ok. 0,2 ha, z dnem torfowym, wodą brunatną. Roślinność: Heleocharis sp., Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Equisetum sp.,
miejscami nieduże płaty Typha angustifolia
i T. latifolia; na powierzchni wody miejscami
Potamogeton natans i Nymphaea candida. W
części zbiorników lekki zakwit zielenicowy. –
Fot. 1.
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Rys. 1. Teren badań i lokalizacja stanowisk (numeracja jak w tekście).
Fig. 1. Research area and the localisation of study sites
(numbering like in the
text).
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2. 1 km W-NW od W granicy wsi Majdan Stary.
FA 29; 50º28’29” N, 22º40’36” E; 168 m
n.p.m.
Śródleśne torfowisko przejściowe o powierzchni ok. 8 ha. Otwarte, miejscami z wchodzącą
sosną. W centrum zbiornik o powierzchni 0,03
ha, z wodą ciemnobrunatną i dnem torfiastym,
częściowo wyschnięty. Roślinność w zbiorniku: Menyanthes trifoliata i Nymphaea candida, na obrzeżach domieszki: Juncus conglomeratus, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata.
– Fot. 2.
3. Markowicze, teren Zakładów Ceramiki Budowlanej Markowicze SA. FA 29; 50º27’11” N,
22º 45’22” E; 189 m n.p.m.
Stara glinianka na skraju dawnego sadu. Powierzchnia ok. 0,025 ha, dno szybko schodzące w głąb, woda mętna. Przy brzegu wąski pas
szuwarów z dominacją Phragmites australis
i Typha angustifolia. Na lustrze wody płaty
Potamogeton natans.
4. 0,5 km W od W granicy wsi Pisklaki. FA 38;
50º24’52” N, 22º51’36” E; n. 180 m p.m.
Rzeka Tanew meandrująca w terenie otwartym, wśród suchych łąk. Szerokość 10-12 m,
nurt wyraźny, woda brunatna, dno piaszczyste.

Cieszanów

Roślinność: Salix sp., Glyceria sp. (w wewnętrznych częściach zakoli zwarte szuwary),
na dnie miejscami Potamogeton crispus i Ceratophyllum demersum. Występował rak szlachetny (Potamobius astacus). – Fot. 3.
5. 2,5 km S od wsi Cewków. FA 36; 50º14’39”
N, 22º53’39” E; 209 m n.p.m.
Uregulowany strumień na zmeliorowanej łące
niskotorfowiskowej. Szerokość 1 m, dno piaszczysto-muliste, nurt wolny. Obrzeżony roślinnością lądową (trawy, wąski pas Salix sp.
i Alnus glutinosa).
6. 3 km S od E skraju wsi Cewków. FA 36;
50º12’59” N, 22º52’54” E; 209 m n.p.m.
Torfowisko śródleśne o powierzchni ok. 5 ha,
głównie niskie, miejscami przejściowe, z podmokłym podłożem ale bez zbiorników wodnych. Roślinność – m.in.: Carex spp., Menyanthes trifoliata, Iris pseudacorus, Salix sp. Cały
obiekt porośnięty luźnym drzewostanem olchowym.
7. 3 km S-SE od E skraju wsi Cewków. FA 36;
50º 13’14” N, 22º54’24” E; 198 m n.p. m.
Zmeliorowana łąka leśna o powierzchni ok.
7 ha. Bez zbiorników wodnych, zarośnięta Calamagrostis epigeios i Phragmites australis.
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Fot. 1. Zbiornik na torfowisku przejściowym koło Aleksandrowa (stanowisko nr 1) (fot. P. Buczyński).
Fot. 1. Water body in the transitional peat bog near Aleksandrów (locality nr. 1) (phot. P. Buczyński).

Fot. 2. Zbiornik na torfowisku przejściowym koło Majdanu Starego (stanowisko nr 2) (fot. P. Buczyński).
Fot. 2. Water body in the transitional peat bog near Majdan Stary (locality nr. 2) (phot. P. Buczyński).
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Fot. 3. Rzeka Tanew koło Pisklaków (stanowisko nr 4) (fot. P. Buczyński).
Fot. 3. The River Tanew near Pisklaki (locality nr. 4) (phot. P. Buczyński).

Fot. 4. Stawy rybne koło Niemstowa (stanowisko nr 9) (fot. P. Buczyński).
Fot. 4. Fish ponds near Niemstów (locality nr. 9) (phot. P. Buczyński).
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Fot. 5. Piaskownia w Ignatówce (stanowisko nr 14) (fot. P. Buczyński).
Fot. 5. Sand pit in Ignatówka (locality nr. 14) (phot. P. Buczyński).

Fot. 6. Zatorfiony staw w Rapach Dylańskich (stanowisko nr 15) (fot. P. Buczyński).
Fot. 6. Peaty pond in Rapy Dylańskie (locality nr. 15) (phot. P. Buczyński).
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8. 3,5 km S-SE od E skraju wsi Cewków. FA 36;
50º13’02” N, 22º54’04” E, 209 m n.p.m.
Torfowisko w obniżeniu między wydmami,
podobne do stanowiska 6, ale ze strumieniem
w centrum. Szerokość strumienia: do 1 m, głębokość – do 20 cm, woda brunatna, nurt powolny, dno piaszczysto-muliste, z liśćmi olchy. Roślinność: brzeg z Equisetum sp. i trawami, w wodzie obficie Hottonia palustris.
9. 1,5 km N od wsi Niemstów. FA 47; 50º16’39”
N, 23º02’36” E, 209 m n.p.m.
Stawy rybne w centrum kompleksu łąk, użytkowane wędkarsko. Dwa zbiorniki o powierzchni ok. 15 ha i 20 ha, z wodą lekko mętną,
dnem piaszczysto-mulistym. Pobrzeże z wąskim pasem szuwarów z dominacją Phragmites australis i Typha angustifolia, z domieszkami: Sparganium sp., Scirpus sp., Sagittaria
sagittifolia. Na wodzie miejscami Nuphar lutea, w zacisznych miejscach Hydrocharis morsus-ranae i Lemna minor, w toni wodnej Myriophyllum sp. – Fot. 4.
10. Uroczysko Poncza 3,7 km N-NE od wsi Stary
Lubliniec. FA 57; 50º19’52” N, 23º06’47” E,
192 m n.p.m.
Śródleśny kompleks stawów rybnych (5 zbiorników) o ogólnej powierzchni ok 50 ha. Woda
brunatna, mętnawa, dno piaszczysto-muliste.
Pobrzeże z pasem szuwarów z dominacją Typha angustifolia i Phragmites australis.
11. Uroczysko Poncza. FA 57; 50º19’52” N, 23º
06’47” E, 192 m n.p.m.
Ols na E skraju kompleksu stawów, ze zbiornikami o mulistym dnie z liśćmi olchy i brunatnej wodzie. Dominujące rośliny: Utricularia
vulgaris, Alisma plantago-aquatica, Carex sp.
12. Ok. 1 km SE od wsi Hamernia. FA 59; 50º27’
19” N, 23º07’39” E; 249 m n.p.m.
Torfowisko przejściowe w śródleśnym obniżeniu między wydmami, o powierzchni ok. 6 ha.
Otwarte, miejscami z obumarłymi sosnami.
Dominująca roślinność: Scheuzeria palustris,
Carex lasiocarpa, Rhynchospora alba, miejscami Juncus sp. Przy okrajku w części NW,
podmokłe dolinki i drobny zbiornik z tonią
wodną całkowicie przerośniętą Sphagnum spp.
13. Długi Kąt. FA 59; 50º28’54” N, 23º07’42”
E’; 257 m n.p.m.
Piaskownia w obniżeniu między wydmami na
skraju lasu i wsi, z dwoma zbiornikami: małym i bardzo płytkim, całkowicie i zarośniętym Phragmites australis, oraz większym (ok.
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1 ha) i głębokim – z pasem szuwarów P. australis i miejscami Heleochraris sp. Woda lekko zmącona, żółtawa, dno piaszczyste.
14. Ignatówka. FB 20; 50º37’11” N, 22º46’29” E;
235 m n.p.m.
Rozległa piaskownia w obniżeniu między
wydmami, w ramach rekultywacji obsadzana
sosną. W centrum zbiornik o powierzchni kilku ha, niemal całkiem wyschnięty, z mozaiką
płatów: Phragmites australis, Typha angustifolia i Heleocharis sp., miejscami z wchodzącą
młodą Betula sp. Tylko w części SE zachował
się drobny zbiornik o powierzchni kilku arów i
głębokości do 30-40 cm, z dnem piaszczystym
z nalotem tyrfopelu. – Fot. 5
15. Rapy Dylańskie. FB 20; 50º35’57” N, 22º44’
48” E; 221 m n.p.m.
Porzucone stawy śródleśne: dwa już bez wody
i zarastane przez las, jeden (najbardziej południowy, o powierzchni 1,5 ha) silnie zatorfiony.
Jego większą część zajmuje pło sfagnowe z Eriophorum sp., Carex rostrata i Juncus conglomeratus. Fragmenty S i W z otwartą wodą
– płytką (do 40 cm), ciemnobrunatną, z dnem
torfiastym, częściowo odsłoniętym. Pobrzeże
z szuwarami Heleocharis sp., na powierzchni
wody Nymphaea candida, miejcami także na
ple (forma lądowa). – Fot. 6.
Lokalizacja badanych stanowisk w mezoregionach geograficznych jest następująca: Równina Biłgorajska – stan. 1-4 i 14; Płaskowyż Tarnogrodzki – 5-11 i 15; Roztocze Środkowe (12-13)
(KONDRACKI 2000).
Metody i materiał
Materiał zbierano w dniach 15-17 IX 2006.
Główną metodą badań była obserwacja imagines.
Uwzględniano: liczebność poszczególnych gatunków, występowanie osobników teneralnych, zachowania rozrodcze. Łowiono też larwy czerpakiem hydrobiologicznym (półilościowo) i zbierano wylinki. Zebrano 124 larwy i 20 wylinek.
Stwierdzone gatunki podzielono na trzy grupy o różnym statusie rozrodczym, według kryterów stosowanych w „Atlasie rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”:
• stwierdzenie rozwoju – gdy zebrano larwy, wylinki i/lub osobniki teneralne, albo gdy przy ich
braku odnotowano intensywny behawior rozrodczy (kilka przypadków znoszenia jaj i/lub
liczne tandemy nad wodą lub przy niej, w tym
koniecznie kilka kopulacji);
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• rozwój prawdopodobny – gdy odnotowano: mało intensywny behawior rozrodczy (tandem, kopulacja i/lub znoszenie jaj); obecność terytorialnych lub stale patrolujących samców (ale nie
żerujących!); więcej niż 1-2 osobniki danego
gatunku w biotopie dającym szanse rozwoju
(bez behawioru rozrodczego);
• o rozwoju możliwym – gdy odnotowano tylko
1-2 osobniki w biotopie dającym szanse rozwoju (osobniki żerujące w biotopie, osobniki poza
biotopem: na polanach, skrajach lasów, drogach, pola etc.).
Te kryteria są znacznie liberalniejsze od zwykle
stosowanych w kraju w badaniach faunistyczno-

ekologicznych (np. BUCZYŃSKI 2003). Wynika to
z ich dostosowania do sytuacji, gdy dane są wyrywkowe – obejmują mały wycinek sezonu wegetacyjnego czy małej liczby kontroli. W takim razie łatwo o drastyczne zaniżenie statusu gatunku,
jeśli uzyskane (cząstkowe) dane nie zostaną poddane ekstrapolacji.
Lokalizację stanowisk określono za pomocą
odbiorników GPS – Garmin GPSmap 60CS.
Wyniki
Ogółem odnotowano występowanie 40 gatunków ważek. Ich rozmieszczenie na badanym
terenie przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. Ważki stwierdzone podczas sympozjum (numeracja stanowisk jak w tekście). Status gatunku:
● – rozwój stwierdzony, ○ – prawdopodobny, + – możliwy.
Tab. 1. Dragonflies recorded during the symposium (numbering of localties like in the text). Status of species:
● – development was stated, ○ – it was probable, + – it was possible.
Gatunek – Species
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Calopteryx splendens (Harr.)
C. virgo (L.)
Sympecma fusca (Vander L.)
S. paedisca (Brau.)
Lestes barbarus (Fabr.)
L. sponsa (Hansem.)
L. virens (Charp.)
Ischnura elegans (Vander L.)
I. pumilio (Charp.)
Enallagma cyathigerum (Charp.)
Coenagrion hastulatum (Charp.)
C. puella (L.)
C. pulchellum (L.)
Erythromma najas (Hansem.)
E. viridulum (Charp.)
Gomphus vulgatissimus (L.)
Ophiogomphus cecilia (Fourcr.)
Aeshna cyanea (O.F. Müll.)
A. grandis (L.)
A. isoceles (O.F. Müll.)
A. juncea (L.)
A. mixta Latr.
A. subarctica elisabethae Djak.
A. viridis Eversm.
Cordulia aenea (L.)
Somatochlora arctica (Zett.)
S. flavomaculata (Vander L.)
S. metallica (Vander L.)
Libellula quadrimaculata L.
Orthetrum cancellatum (L.)
Sympetrum danae (Sulz.)
S. depressiusculum (Sél.)
S. flaveolum (L.)
S. meridionale (Sél.)

2

3

4

5

Stanowisko – Locality
6
7
8
9 10 11

12

13

14

15

○
●
○

○
●

●
●
+

+
+
+

+
○

●

●

●
○

○

●
●

●

○
○
●

+
○
●
○

+
●
●

+

●
●
●

●

○

+

○

●

●
●
+

○

●

●

●
+

●

●

●

○

○

●

●
+
+

○
○

●
○
○
●

○
●

○

●
●

●

●
●
●

●

●

○
●

●
●

●

●

●
+
+

●

●

●
+
○

●
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Tab. 1, Ciąg dalszy.
Tab. 1, Continued.
Gatunek – Species
1
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Sympetrum sanguineum (O.F. Müll.)
S. striolatum (Charp.)
S. vulgatum (L.)
Leucorrhinia dubia (Vander L.)
L. pectoralis (Charp.)
L. rubicunda (Vander L.)

●
●
●
●
●
●

Suma gatunków – The sum of species:

18

2

3

4

●

○
+

5

Stanowisko – Locality
6
7
8
9 10 11
●
+
●

●

●

●

○

12

13

○
+
●

14

15

○
○
●

●
+
●

●
●
6

12

Najbogatszą jakościowo fauną cechowały się
stanowiska reprezentujące siedliska torfowiskowe
ze Sphagnum spp. (stan. 1, 15), wody pochodzenia antropogenicznego – zbiorniki w piaskowniach, glinianki (stan. 3, 14) i duży kompleks stawów rybnych (stan. 9). Stanowiska, na których
nie odnotowano ważek, były pozbawione zbiorników wodnych (stan. 6, 7).
Stwierdzona podczas badań fauna ważek cechowała się dużym udziałem form tyrfofilnych
i tyrfobiontycznych oraz dosyć dużą liczbą gatunków związanych z wodami astatycznymi. Do
pierwszej z tych grup ekologicznych należały np.:
Aeshna juncea, A. subarctica elisabethae, Sympetrum danae, Leucorrhinia spp., do drugiej – Lestes barbarus, Sympetrum depressiusculum, S. flaveolum, S. meridionale. Udział form reofilnych
był wyraźnie mniejszy, jednak należy wziąć pod
uwagę niewielką liczbę spenetrowanych wód bieżących. Mimo to, wykazano szereg gatunków
charakterystycznych dla tego siedliska: Calopteryx splendens, C. virgo, Gomphus vulgatissimus,
Ophiogomphus cecilia.
Wśród stwierdzonych gatunków znajduje się
6 ważek objętych ochroną gatunkową: Sympecma
paedisca, Ophiogomphus cecilia, Aeshna subarctica elisabethae, A. viridis, Somatochlora arctica
i Leucorrhionia pectoralis (ROZPORZĄDZENIE...
2004), oraz 3 gatunki umieszczone na Czerwonej
liście ważek Polski: Aeshna juncea – DD (dane
niepełne), A. subarctica elisabethae – NT (gatunek bliski zagrożenia), Somatochlora arctica –
VU (gatunek narażony) (BERNARD i in. 2002a).
Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje o stwierdzeniach gatunków najbardziej interesujących z powodów zoogeograficznych, faunistycznych i sozologicznych.
• Sympecma paedisca – w piaskowni w Górnym
Kącie obserwowano jedno imago podczas żerowania (16 IX).
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• Ophiogomphus cecilia – jedną larwę złowiono
w rzece Tanwi poniżej wsi Pisklaki (15 IX).
• Aeshna juncea – po kilka ♂♂ podczas lotów terytorialnych odnotowano na torfowiskach w Aleksandrowie i koło Majdanu Starego (15 IX).
Fot. 7. Aeshna subarctica elisabethae (♂) (piaskownia w Ignatówce, 17 IX) (fot. P. Buczyński).
Fot. 7. Aeshna subarctica elisabethae (♂) (sand pit in
Ignatówka, 17th September) (phot. P. Buczyński).

• Aeshna subarctica elisabethae – dwie larwy
złowiono w zatorfionym stawie w Rapach Dylańskich (17 IX). Od kilku do kilkunastu ♂♂
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podczas lotów terytorialnych, obserwowano na
wszystkich badanych torfowiskach sfagnowych
(Aleksandrów i Majdan Stary – 15 IX, Rapy
Dylańskie – 17 IX). Polujące imagines, w liczbie poniżej 10 osobników, stwierdzono też na
terenie piaskowni w Ignatówce (17 IX).
• Aeshna viridis – jedną dojrzałą ♀ obserwowano
w Ignatówce (17 IX), podczas żerowania na
skraju zwartego lasu sosnowego i otwartego terenu piaskowni.
• Somatochlora arctica – jedną młodą larwę tego
gatunku, złowiono w zalanych wodą dolinkach
na torfowisku przejściowym koło Hamerni (16
IX).
Fot. 8. Atrakcja faunistyczna sympozjum: Symperum meridionale (♀) (piaskownia w Ignatówce, 17 IX) (fot. B. Daraż).
Fot. 8. Faunistical attraction of the symposium: Sympetrum meridionale (♀) (sand pit Ignatówka,
17th September) (phot. B. Daraż).

• Sympetrum meridionale – jedną ♀ złowiono w
kompleksie stawów koło Niemstowa (16 IX);
ze względu na wiejący tego dnia bardzo silny,
porywisty wiatr, trudno było ocenić rzeczywisty status gatunku. W piaskowni w Ignatówce
obserwowano liczne osobniki obu płci – co najmniej kilkadziesiąt, które intensywnie żerowały
wśród młodych sadzonek brzozy i nad szuwarem ponikła (17 IX).
• Leucorrhinia pectoralis – larwy złowiono na
torfowisku koło Aleksandrowa (15 IX, 2 exx.)
i w piaskowni w Ignatówce (17 IX, 4 exx.).
Dyskusja
Przedstawione dane mają charakter typowo
przyczynkarski i prezentują tylko jeden, jesienny
aspekt fauny badanego terenu. Jednak biorąc pod
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uwagę bardzo krótki okres badań i małą liczbę
spenetrowanych stanowisk, są one uderzająco bogate: stwierdzono aż 55% krajowej fauny ważek
(cf. MIELEWCZYK 1990, 1997; DOLNÝ 2005). Taki
wynik uzyskany w tak krótkim czasie, wskazuje
na bardzo wysokie zróżnicowanie odonatofauny
badanego obszaru, na co można znaleźć potwierdzenie także w piśmiennictwie: z województwa
lubelskiego wykazano 67 gatunków ważek (92%
fauny krajowej), z których znakomita większość
jest tu niezagrożona lub zagrożona w niewielkim
stopniu, jak też szeroko rozsiedlona (BUCZYŃSKI
1999). To bogactwo faunistyczne zawdzięczamy:
zróżnicowaniu geograficznemu regionu, jego położeniu na styku centrum i wschodu Europy, które sprzyja koegzystencji różnych elementów zoogeograficznych, i dobremu stanowi środowiska
naturalnego (BUCZYŃSKI 1998a, 1999a). Dlatego
nawet niewielkie obszary mogą tu mieć fauny
ważek wysoce bogate gatunkowo (np. FUDAKOWSKI 1922; ŁABĘDZKI 1985; BUCZYŃSKI 2004; BUCZYŃSKI, ŁABĘDZKI 2004).
Odnotowane zgrupowania ważek były typowe dla badanych siedlisk w Polsce południowowschodniej (BUCZYŃSKI 1999b, 2001, 2003, dane
niepubl.).
Z powodów związanych z ochroną przyrody,
za najwartościowsze należy uznać torfowiska
sfagnowe; odonatocenozy tego środowiska należą w Polsce do najsilniej zagrożonych, a tworzące
je gatunki stenotopowe dominują na krajowej
Czerwonej liście ważek (BERNARD i in. 2002a,
2002b). Za szczególnie cenne należy uznać
stwierdzenia Aeshna juncea, A. subarctica elisabethae i Somatochlora arctica.
Interesujące było też, że stanowisko reprezentujące właśnie wody sfagnowe (stan. 1), okazało się najbogatsze gatunkowo. W przypadku
torfowisk sfagnowych, zwykle bogactwo jakościowe fauny nie jest duże, a największe walory
mają często stanowiska zasiedlane przez ledwie
kilka gatunków (MIELEWCZYK 1969; BUCZYŃSKI
2001). Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że
torfowisko koło Aleksandrowa było stosunkowo
żyzne, o czym świadczy obecność szuwarów pałki czy niewielkie zakwity glonów. Takie wzbogacenie struktury przestrzennej, zwłaszcza o szuwary typowe dla wód eutroficznych, mogło zdecydować o pojawieniu się gatunków stawowojeziornych i eurytopowych (np. Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Aeshna mixta),
co poskutowało wzrostem bogactwa fauny, które
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skądinąd nie ma żadnego przełożenia na walory
„ochroniarskie” tego stanowiska.
Sytuacja odnotowana na torfowisku w Aleksandrowie jest dobrym przykładem jednej z dróg
zmian, jakim mogą podlegać zgrupowania ważek
(cf. BERNARD i in. 2002b). Okazuje się, że wyraźne widoczne przekształcenia odnatocenoz związanych z wodami na torfowiskach sfagnowych,
nie muszą być wynikać z drastycznych zmian
w środowisku. Już niewielkie zmiany w zlewni
powodujące zwiększony dopływ biogenów,
w krótkim czasie skutkują zmianą struktury roślinności i pojawianiem się gatunków eurytopowych. Można uznać, że wzbogacenie fauny takiego stanowiska to pierwszy symptom niekorzystnych zmian, jakie zachodzą w jego warunkach siedliskowych. Pozostaje pytanie: jakie
działania ochronne są skuteczne w takim stanie
rzeczy? Celowe wydają się dwie drogi działania,
uznane za najbardziej adekwatne w ochronie tego
typu siedlisk (BERNARD i in. 2002b). Po pierwsze,
należy dążyć do takich zmian w gospodarce leśnej, by zmniejszyć niekorzystny wpływ zlewni.
Po drugie, w razie zarośnięcia zbiorników szuwarami pałki lub ich zaniku, warto rozważyć zastosowanie metody opisanej przez WILDERMUTHA
(1994, 2001) – czyli modelu rotacyjnego, polegającego na takiej ingerencji w warunki siedliskowe, by utrzymać na danym stanowisku różne
stadia sukcesji roślinnej w zbiornikach.
Początki zmian siedliskowych, które w krótkim czasie mogą doprowadzić do przebudowy całej odonatocenozy, zaobserwowano też na torfowisku koło Hamerni (stan. 12). Było ono opisane
jako obiekt o modelowej, bardzo dobrze zachowanej faunie torfowiskowej, zasiedlającej na dużej powierzchni silnie uwilgocone, wierzchnie
warstwy Sphagnum spp. i zalane dolinki między
kępami torfowców (BUCZYŃSKI 2001). Obecnie
dają się tu zauważyć niekorzystne zmiany siedliskowe, polegające na przesuszeniu wierzchniej
warstwy torfowiska, zaniku części wód powierzchniowych (zwłaszcza w części W i SW)
oraz astatyzacji pozostałych zbiorników (część NNE obiektu). Jest to torfowisko szczególnie narażone na takie zmiany, ze względu na małą miąższość torfu, rodzaj podłoża mineralnego i bardzo
małą głębokość wody w zbiornikach – w większości rzędu 10-20 cm. Latem 2006 r. całe torfowisko wyschło, nie odnotowano też części gatunków stenotopowych (np. Aeshna subarctica elisabethae, Sympetrum danae). O tym, że zmiany
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mają charakter początkowy świadczy to, że utrzymuje się na tym stanowisku Somatochlora arctica, związana z torfowiskami co najwyżej mało
przekształconymi, ale dosyć odporna na wysychanie wody (BUCZYŃSKI 1998b, 2001). Niestety,
w 2006 r. nie prowadzono w odpowiednim okresie kontroli populacji Nehalennia speciosa, notowanej tu wcześniej w stosunkowo wysokiej liczebności (BUCZYŃSKI 2001). Jej wielkość (lub
też niestwierdzenie...) byłby najlepszym miernikiem zmian zachodzących w odonatocenozie stanowiska takiego rodzaju (BERNARD 2001). Jesto
to zadanie na najbliższy sezon badawczy.
W przypadku torfowiska koło Hamerni, bez
dodatkowych badań trudno orzec, jakie działania
ochronne zachowałyby (lub przywróciły) jego
pierwotny charakter. Raczej nie wystarczy ochrona bierna, pewnie i tu byłoby konieczne zastosowanie metody modelu rotacyjnego. W razie niepotwierdzenia występowania N. speciosa podczas
kontroli w następnych latach, można też rozważyć reintrodukcję tego gatunku – oczywiście po
uprzedniej poprawie stosunków wodnych. Jako
źródło osobników do zabiegu reintrodukcji, mogą
służyć populacje znane z: Pogórza Przemyskiego,
Roztocza i Polesia Zachodniego (BUCZYŃSKI, STANIEC 1998; BUCZYŃSKI 2001; DARAŻ 2005).
Równie interesujące jak torfowiska okazały
się na badanym terenie siedliska antropogeniczne,
zwłaszcza stawy i piaskownie. Stwierdzano tu
szereg gatunków „specjalnej troski” („special care species”), w dużej części w populacjach rozrodczych. Poza chronionymi i zagrożonymi eurytopami, było to ważne siedlisko wtórne dla ważek
związanych z wodami dystroficznymi i z umiarkowanie żyznymi zbiornikami harmonicznymi,
zwłaszcza dla Leucorrhinia pectoralis. Jednocześnie nasze obserwacje ukazały wysoką labilność
takich siedlisk (patrz też: BERNARD i in. 2002b).
Otóż – pierwszy z autorów tej pracy prowadzi
obserwacje w piaskowni Ignatówce już od roku
1997. W czasie tych 10 lat zbiornik w jej centrum
przeszedł szybką ewolucję od stadium czysto pionierskiego z dominacją Ischnura pumilio i Libellula depressa, poprzez bogate zgrupowanie nawiązujące do odonatocenoz płytkich jezior dystroficznych, do stadium niemalże zanikowego.
Ten proces jest wyraźnie przyspieszany przez nasadzenia brzozy i sosny – w najgłębszej części
wyrobiska, zalanej przez wodę, zaniechano wydobycia piasku i zaczęto rekultywację terenu. Tak
oto stanowisko cenne dla ochrony ważek, szybko
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powstało i równie szybko zanika. Bez aktywnej
ochrony, w tym przypadku – ingerencji w sukcesję, takie miejsca i związane z nimi odonatocenozy nie mają szans na przetrwanie (BERNARD in.
2002b).
Równie ciekawym aspektem fauny stawów
i piaskowni było występowanie gatunków „południowych” (jako element kierunkowy fauny
Polski), czyli śródziemnomorskich sensu DÉVAI
(1976). Na największą uwagę zasługuje bez wątpienia Sympetrum meridionale. Jest to ważka migrująca na tereny Polski z południa Europy, której zasięg wędrówek dochodzi do wybrzeży Bałtyku. Jednak główna część areału gatunki kończy
się w Polsce południowo-wschodniej (DIJKSTRA
2006), i nasze stanowiska leżą już na jej skraju.
S. meridionale rozmnaża się w Polsce. Podawano
podane przypadki połowu larw (ZIĘBA, SROKOSZ
1974; BUCZYŃSKI 1999b; BUCZYŃSKI, PAKULNICKA
2000) – choć niestety, starsze dane są mało wiarygodne ze względu na późne ukazanie się dobrych kluczy do oznaczania larw, a i nowsze oznaczenia mogą budzić wątpliwości dla braku pewnych cech kluczowych u tego stadium rozwojowego (cf. HEIDEMANN, SEIDENBUSCH 2002). Jednak
stwierdzano też juwenilne imagines, np. w niedalekich od Roztocza Lasach Janowskich (BUCZYŃSKI dane niepubl.). Mimo to, dotąd nie odnotowano przypadku przeżycia przez S. meridionale zimy w polskich warunkach klimatycznych.
Do grupy interesujących gatunków „południowych”, choć o wiele mniej rzadkich i o stabliniejszej sytuacji w kraju, należą też: Lestes
barbarus, Sympetrum depressiusculum i S. striolatum.
Ze względów faunistycznych i zoogeograficznych, na uwagę zasługuje też syberyjska Sympecma paedisca, reprezentująca mało liczny
w faunie Polski, wschodni element kierunkowy
(URBAŃSKI 1948). Jest to gatunek, którego liczebność i częstość występowania wyraźnie spadają
w Posce w kierunku południowym i zachodnim.
Jeszcze na Polesiu Zachodnim jest on lokalnie
pospolity (BUCZYŃSKI 2004), ale już na graniczącej z tym regionem Wyżynie Lubelskiej staje się
bardzo rzadki (BUCZYŃSKI 2005). Z Roztocza nie
ukazały się dotąd drukiem żadne dane o jej występowaniu – wzmiankę o tym gatunku (pojedyncza obserwacja imagines na torfowisku przejściowym koło Majdanu Kasztelańskiego), zawiera
tylko niepublikowana praca doktorska BUCZYŃSKIEGO (2001).
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3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September
15-17, 2006). – Third national meeting of odonatologists took place in Zwierzyniec in Roztocze. Three-day
long conference was of a field workshop type thus the
training in larval identification, exuviae and imaginal
dragonflies as well as presentation of the methods of

field works were possible to conduct. Nine persons
were involved in the symposium. The studies conducted during the meeting resulted in finding 40 dragonfly species at 15 study sites – detailed data was published in the current supplement of the 2nd annual edition of „Odonatrix”.

Fot. 1. Uczestnicy i goście sympozjum. Rebizanty, nad rzeką Tanwią, 16 IX (fot. S. Kraśnicki): 1 – Barbara Szpala, 2 – Jolanta Tondys, 3 – Bogusław Daraż, 4 – Stefan Kraśnicki, 5 – Jakub Szymański,
6 – Elena Djatlova, 7 – Anna Kraśnicka, 8 – Paweł Buczyński, 9 – Wiaczesław Michalczuk,
10 – Grzegorz Tończyk, 11 – Alicja Miszta.

Fot. 1. Participants and guests of the symposium, Rebizanty, at the River Tanew, 16th September (phot. S. Kraśnicki). 1 – Barbara Szpala, 2 – Jolanta Tondys, 3 – Bogusław Daraż, 4 – Stefan Kraśnicki, 5 – Jakub Szymański, 6 – Elena Djatlova, 7 – Anna Kraśnicka, 8 – Paweł Buczyński, 9 – Wiaczesław Michalczuk,
10 – Grzegorz Tończyk, 11 – Alicja Miszta.
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W dniach 15-17 września 2006 roku w Zwierzyńcu na Roztoczu odbyło się III Ogólnopolskie
Sympozjum Odonatologiczne. Było to już trzecie,
po spotkaniu w Bromierzyku (1998 r.) i Urszulinie (2004 r.) oficjalne zgromadzenie członków
(ale również sympatyków) Sekcji Odonatologicznej PTE. Głównym organizatorem zwierzynieckiego spotkania był, podobnie jak w Urszulinie,
przewodniczący Sekcji, czyli Paweł Buczyński,
któremu niewielkiej pomocy w przygotowaniach
udzielił autor niniejszego tekstu. Organizowane
w trybie ekspresowym sympozjum zastąpiło planowane już na 2005, a później i 2006 rok spotkanie w Laskach k. Kępna (Wzgórza TrzebnickoOstrzeszowskie), które nie doszło do skutku. Tym
razem inny był zamysł organizacyjny spotkania –
miało ono wyłącznie charakter terenowy i zmierzało do wymiany informacji praktycznych.
Fot. 2, 3. Wieczorne spotkanie po podróży (fot.
B. Daraż i P. Buczyński).
Fot. 2, 3. Evening meeting after a voyage (phot. B.
Daraż and P. Buczyński).
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(Łódź), Elena Djatlova (Odessa, Ukraina, czasowo Olsztyn), Paweł Buczyński (Lublin), Wiaczesław Michalczuk (Zamość), Grzegorz Tończyk
(Łódź) i Alicja Miszta (Katowice). Gośćmi konferencji, zainteresowanymi fotografowaniem ważek, którzy zawitali do Zwierzyńca na jeden
dzień, byli Anna i Stefan Kraśniccy (Przemyśl)
(Fot. 1). Naszą bazą noclegową i żywieniową była pięknie położona karczma „Młyn” w Zwierzyńcu, która oprócz możliwości noclegu i dobrego jedzenia, zapewniała przez cały czas trwania
konferencji miłą atmosferę.
Okolice Zwierzyńca dzięki pięknej późnoletniej pogodzie stworzyły bardzo dogodne warunki
do prowadzenia badań terenowych, może z wyłączeniem drugiego dnia spotkania, który zdominował porywisty wiatr. Konferencja, choć nieoficjalnie, zaczęła się już w czwartek wieczorem –
spotkaniem większej części uczestników przy kolacji. Był to czas na pierwsze rozmowy i odetchnięcie po długiej dla niektórych uczestników podróży przez gwałtownie remontowane polskie drogi (Fot. 2, 3).
Fot. 4. Doraźna „pomoc drogowa” (fot. J. Tondys).
Fot. 4. Casual “road aid” (phot. J. Tondys).

W sympozjum wzięło udział 9 osób: Barbara
Szpala (Borek Stary), Jolanta Tondys (Łódź), Bogusław Daraż (Rzeszów), Jakub Szymański

Jak już wcześniej wspomniałem, sympozjum
miało charakter praktyczny, czyli wspólnej eksploracji wybranych siedlisk regionu pod względem odonatologicznym. Wyniki przeprowadzonych obserwacji zamieszczone zostały w opracowaniu BUCZYŃSKIEGO i in. (2006) znajdującym się
w niniejszym suplemencie „Odonatrix”. Pierwszego dnia odwiedziliśmy osiem stanowisk położonych na Równinie Biłgorajskiej i Płaskowyżu
Tarnogrodzkim. W pamięci z tego dnia zostanie
zapewne bardzo ładne, duże śródleśne torfowisko
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przejściowe w okolicach Aleksandrowa. Szczególnie jednak zapamiętamy ostatnie z odwiedzonych miejsc, czyli kompleks torfowisk śródleśnych w okolicach Cewkowa. Co prawda, stanowiska te nie obfitowały w ważki – główna zdobycz to wszechobecna Aeshna cyanea, ale droga
do nich, prawie nieskończenie długa, o pylistym
podłożu i miejscami trudnymi do przebycia dla
samochodów osobowych dziurami, była pierwszej klasy (Fot. 4). Wróciliśmy do karczmy
„Młyn” późnym wieczorem i mimo dalszych
planów naukowych, sił starczyło tylko na biesiadę.
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we spojrzenie osób zajmujących się analizą materiału larwalnego pozwala na wdrożenie w pełną
niuansów sztukę identyfikacji form młodocianych
ważek. Okazuje się, że takie zajęcia są bardzo
potrzebne i wydaje się, że na innych spotkaniach
powinny być kontynuowane.
Fot. 6, 7. Warsztaty z oznaczania larw i wylinek
ważek (fot. P. Buczyński i A. Kraśnicka).
Fot. 6, 7. Workhops on determinating of dragonfly
larvae and exuviae (phot. P. Buczyński and
A. Kraśnicka).

Fot. 5. Rezerwat „Szumy nad Tanwią” w Rebizantach (fot. P. Buczyński).
Fot. 5. Nature reserve „Szumy nad Tanwią” in the
village Rebizanty (phot. P. Buczyński).

Drugi dzień to eksploracja stanowisk na Płaskowyżu Tarnogrodzkim i Roztoczu Środkowym.
W drodze do zaplanowanych miejsc odwiedziliśmy też ciekawy rezerwat „Szumy nad Tanwią”
w Rebizantach (Fot. 5). Obserwacje ważek tego
dnia w znaczniej mierze utrudniał bardzo silny
wiatr, który był na tyle uciążliwy, że niezbędna
była korekta planów – zamiana stanowisk położonych na otwartym terenie na obiekty położone
pośród lasu, który zapewniał niejaką ochronę.
Tym razem powrót do bazy zaplanowaliśmy
wcześniej, tak aby starczyło czasu na warsztaty
z oznaczania larw i wylinek – materiałem były
okazy odłowione i zebrane na odwiedzonych stanowiskach. Oznaczanie zabrało nam cały wieczór, było występem ma dwa binokulary (prowadzący Paweł Buczyński i Grzegorz Tończyk)
(Fot. 6, 7). Oznaczyliśmy większość zebranego
materiału. Okazało się, że takie zajęcia są bardzo
dobrym pomysłem. Prezentacja literatury i facho-

Trzeciego dnia ze względu na potrzebę powrotu do domu, wyjazd terenowy ograniczony
był tylko do dwóch stanowisk między Zwierzyńcem a Biłgorajem. Odwiedziliśmy piaskownię
w Ignatówce i zarastające, zatorfione stawy śródleśne koło wsi Rapy Dylańskie. Odbyło się jeszcze krótkie spotkanie podsumowujące w karczmie „Młyn” i rozjechaliśmy się do domów.
Wspólna penetracja stanowisk i podpatrywanie ważek, w ciągu trzech dni stworzyła też bardzo ciekawą i pouczającą możliwość podglądania
sprzętu i technik fotograficznych (Fot. 8, 9).
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Fot. 8, 9. Fotografowanie (fot. A. Miszta i A.
Kraśnicka).
Fot. 8, 9. Taking photos (phot. A. Miszta and A. Kraśnicka).

Co wynika z naszego spotkania, które można
uznać za bardzo udane. Po pierwsze, forma warsztatowa jest bardzo potrzebna – pracując razem
w terenie można się wiele od siebie nauczyć i to
rzeczy, które zazwyczaj trudno przekazać teoretycznie. Po drugie, okazało się, że praca dużą grupą
przynosi bardzo dobre efekty, ogółem wykazaliśmy z badanych stanowisk 40 gatunków, co
w przypadku pracy w pojedynkę byłoby wynikiem trudnym do osiągnięcia. Po trzecie, konieczne wydają się spotkania szkoleniowe pokazujące oznaczanie materiału i metodykę pracy w terenie. Wreszcie po czwarte, miło się spotkać
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w gronie ludzi owładniętych tą samą pasją.
Doświadczenie spotkania w Zwierzyńcu pokazuje, że konferencje naukowe opierające się na
działaniach praktycznych mogą przyniesć znacznie więcej, niż wysłuchiwanie kolejnych referatów. Wymieniając poglądy i obserwując ważki,
niejako mimochodem zbieramy mnóstwo ciekawych informacji. Okazuje się, że są regiony Polski, gdzie rzadkością jest występowanie Lestes
dryas (informacja Alicji Miszty), co jest informacją, która można wydobyć z literarury ale znacznie lepiej ją sobie uzmysłowić w bezpośredniej
rozmowie. Podobnie ciekawym spostrzeżeniem
jest informacja od Eleny Djatlowej o braku siedlisk torfowiskowych w południowej części Ukrainy – jak dobrze pomyśleć to tak właśnie musi
być, ale o ile lepiej to zrozumieć słuchając osoby,
dla której odwiedzone torfowiska są dużą atrakcją. Podobnie było z odłowionymi i obserwowanymi osobnikami Sympetrum meridionale. Ze
swojego punktu widzenia niby wiem, że to gatunek stwierdzany w południowo-wschodniej Polsce, ale sądziłem, że nawet jeśli występuje licznie
to na izolowanych stanowiskach. Okazało się, że
może być gatunkiem lokalnie powszechnie występującym – świadczą o tym komentarze Pawła
Buczyńskiego, Wiaczesława Michalczuka i Bogusława Daraża. To również informacja, którą
można wyciagnąc z literatury, ale o ileż lepiej jest
stwierdzić to samemu w terenie. Tych kilka ostatnich spostrzeżeń pokazuje, jaką wartość mają
spotkania terenowe – takie, jakie udało nam się
zorganizować w Zwierzyńcu.
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