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ABSTRACT: 37 Odonata species were recorded at 11 localities studied between April and
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threatened and/or protected by law in Poland are presented in detail.
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Gmina Borne Sulinowo leży na obszarze Pojezierza Zachodniopomor-
skiego (północno-zachodni rejon gminy), które stanowi strefę marginalną
fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia, oraz Pojezierza Południowopo-
morskiego (północno-wschodni i południowyrejon gminy) położonego na
zewnątrz moreny fazy pomorskiej (KONDRACKI 1980). Cechuje się pofałdo-
wanym, młodoglacjalnym krajobrazem, dużą lesistością (55,9% powierzchni
gminy), wysokim stopniem jeziorności (5,6% powierzchni) i niewielką gęsto-
ścią zaludnienia (ok. 16 osób na 1 km2) (WIERZCHOWSKA i in. 2002). Wystę-
pują tu często zagłębienia bezodpływowe wypełnione torfowiskami przej-
ściowymi i wysokimi.

Obszar gminy jest bardzo słabo poznany pod względem występowania
ważek. Oprócz pojedynczych doniesień (BUCZYŃSKI, ZAWAL 2004; MROWIŃ-
SKI, ZAWAL 2003; MAUERSBERGER, BUCZYŃSKI 2005) nie zostały opubliko-
wane żadne artykuły specjalistyczne na temat odonatofauny tego rejonu.
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Teren byłego poligonu radzieckiego, który stanowi znaczną część gminy,
do roku 1993 nie był dostępny do badań przyrodniczych.

W okresie od kwietnia do sierpnia roku 2005 przeprowadzono badania
na wybranych stanowiskach położonych w północno-zachodniej i południo-
wej części gminy Borne Sulinowo. Opierały się one na obserwacjach i odło-
wach imagines przy pomocy siatki entomologicznej oraz zbieraniu wylinek.

Opis stanowisk

1. Kompleks jeziora Tyczno (UTM: WV94). Projektowany rezerwat (JA-
SNOWSKA i in. 1998) ok. 2 km NE od wsi Komorze. Na otoczony lasem
sosnowym kompleks, o powierzchni 165 ha, składa się jezioro oraz tor-
fowiska niskie i przejściowe, fitocenozy szuwarowe i leśne ekosystemy
bagienne. Dno jeziora miejscami piaszczyste, miejscami pokryte detry-
tusem lub zamulone. Woda o lekko brunatnym zabarwieniu. Większa
część lustra wody przerośnięta przez Stratiotes aloides L. oraz Hydrocha-
ris morsus-ranae L.; miejscami Nymphaea sp., Potamogeton natans L. Z
roślinności szuwarowej występują m.in. Carex sp., Sparganium erectum
L., Phragmites australis (CAV.) TRIN. ex STENDEL, Typha sp., Hottonia
palustris L., Glyceria maxima (HERTMAN) HOLMB., Juncus sp., Equise-
tum fluviatile L., Eleocharis palustris (L.) ROEM. et SCH. Roślinność za-
nurzona: Chara sp., Ceratophyllum sp.

2. Komorze, śródleśne jeziorko 2 km E od wsi (WV94) o powierzchni ok.
2,25 ha, otoczone lasem sosnowym z domieszką brzóz. Od strony SE za-
kończone jest torfowiskiem przejściowym o powierzchni ok. 0,55 ha, nato-
miast od strony W przylega torfowisko przejściowe o powierzchni ok. 4,5
ha. Dno piaszczyste pokryte detrytusem, miejscami lekko zamulone.
Zabarwienie wody lekko brunatne. Roślinność szuwarowa: Carex sp., Ty-
pha sp., Phragmites australis, Sparganium erectum, Calla palustris L., Po-
tentilla palustris (L.) SCOP., Juncus sp., Lysimachia thyrsiflora L., Eleocha-
ris palustris. Nimfeidy: Polygonumamphibium L., Potamogeton natans.

3. Komorze, torfowisko sfagnowe wysokie i przejściowe 1,3 km E od wsi
(WV94). Powierzchnia ok. 1,3 ha, otoczone lasem sosnowym. W części
południowej trzy drobne zbiorniki o wymiarach: 28×6 m, 6×1,5 m,
4,5×1,5 m. Roślinność na ple: Sphagnum sp., Oxycoccus palustris PERS.,
Rhynchospora alba (L.) VAHL, Drosera rotundifolia L., Andromeda poli-
folia L., Eriophorum vaginatum L., Carex rostrata STOKES, Vaccinium
uliginosum L., Pinus sylvestris L., Betula sp. Przy granicy pła i wody: Erio-
phorum angustifolium HONCK., Calla palustris L., Potentilla palustris,
Menyanthes trifoliata L., C. rostrata. Nimfeidy: Potamogeton natans. Ro-
śliny zanurzone: Utricularia minor L.
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4. Strzeszyn, jeziorko śródleśne ok. 1 km od wsi, pomiędzy jeziorami Lu-
bicko Wielkie i Pile (WV94). Powierzchnia ok. 1,1 ha. Dookoła zarasta
płem sfagnowym o średniej szerokości 30 m. W dalszej części leśny eko-
system bagienny. Roślinność na ple: Sphagnum sp., Oxycoccus palustris,
Rhynchospora alba, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Menyan-
thes trifoliata, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Ledum palustre L.,
Pinus sylvestris, Betula sp. Przy granicy pła i wody: C. lasiocarpa EHRH.,
Lysimachia thyrsiflora, Typha sp. Nimfeidy: Nyphaea sp. Po N, E i W
stronie suche na skutek działalności człowieka doły potorfowe.

5. Strzeszyn, jeziorko śródleśne 700 m N od wsi (WV94). Powierzchnia ok.
0,8 ha. Otoczone po N i NW stronie płem sfagnowym o powierzchni ok.
0,2 ha, po S, E, SW stronie leśnym ekosystemem bagiennym, gdzie do-
minują Alnus glutinosa (L.) GAERTN. i Betula sp. Roślinność szuwarowa:
Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris L., Calla palustris, Menyanthes trifolia-
ta, Potentilla palustris, Carex rostrata, C. limosa L. (NW część zbiornika),
Peucedanum palustre (L.) MOENCH, Rumex hydrolapathum HUDS., Jun-
cus sp., Typha sp. Na ple: Sphagnum sp., Rhynhospora alba, Oxycoccus
palustris, Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, E. angustifolium,
Vaccinium ulginosum, Ledum palustre. Nimfeidy: Nuphar lutea (L.)
SIBTH. et SM., Nymphaea alba L.

6. Strzeszyn, dwa jeziorka 2 km N od wsi (WV94). Zbiorniki, południowy
o powierzchni ok. 0,6 ha,północny ok. 0,55 ha, oddzielone od siebie
i otoczonetorfowiskiem sfagnowym. Roślinność na ple: Sphagnum sp.,
Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Scheuchze-
ria palustris L., Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, E. angusti-
folium, Potentilla palustris, Calla palustris, Peucedenum palustre, Carex
rostrata, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Pinus sylvestris (żywe
i martwe), Betula sp. Przy granicy pła i wody: Carex lasiocarpa, C. limo-
sa, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata.Nimfeidy: Nuphar lutea.

7. Rakowo, śródleśne jeziorko otoczone torfowiskiem sfagnowym, 1,25 km
N od wsi (WV94). Powierzchnia zbiornika ok. 0,45 ha. Roślinność na
ple: Sphagnum sp., Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, Eriopho-
rum vaginatum, E. angustifolium, Carex rostrata, Juncus sp., Pinus sylve-
stris. Przy granicy pła i wody: Carex limosa, C. lasiocarpa, Calla palustris,
Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Lysimachia thyrsiflora, Typha
sp. (po NE stronie zbiornika). Nimfeidy: Nuphar lutea. Po S i E stronie
jeziorka, suche na skutek działalności człowieka doły potorfowe.

8. Liszkowo, torfowisko sfagnowe ok. 3 km S od wsi, pomiędzy nią a wsią
Starowice (WV93). Jedno z większych torfowisk sfagnowych w gminie
Borne Sulinowo, o powierzchni ok. 9 ha. W południowej i środkowej
części kilkanaście torfianek wielkości od < 1m2 do ok. 360 m2. Roślin-
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ność na ple otaczającym torfianki: Sphagnum sp., Oxycoccus palustris,
Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Drosera rotundifolia, D. angli-
ca HUDSON, Menyanthes trifoliata, Eriophorum vaginatum, E. angustifo-
lium, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Pinus sylvestris, Betula sp. Nimfeidy:
Nymphaea sp. Rośliny zanurzone: Utricularia minor, U. intermedia HAY-
NE.

9. Borne Sulinowo, jeziorko sfagnowe 8 km S od miasta, po wschodniej
stronie szosy Borne Sulinowo – Nadarzyce (WV93 − XV02). Po-
wierzchnia 0,25 ha. Na przyległym torfowisku sfagnowym, o powierzchni
ok. 2,25 ha, przeważa mszar kępowy (Sphagnum sp.) z Oxycoccus palu-
stris i Drosera rotundifolia. Bliżej wody zanotowano: Eriophorum angu-
stifolium, Carex limosa, C. lasiocarpa, Rhynchospora alba, Menyanthes
trifoliata, Potentilla palustris, Calla palustris. Nimfeidy: Nuphar lutea.

10. Nadarzyce, Jezioro Bagno po E stronie drogi Borne Sulinowo – Nada-
rzyce (WV92). Powierzchnia 10,44 ha. Eutroficzny zbiornik otoczony
wąskim pasem Alnus glutinosa, miejscami Salix sp., a dalej lasem sosno-
wym (Pinus sylvestris). Lustro wody w dużym stopniu (ok. 95%) przero-
śnięte Stratiotes aloides oraz: Hydrocharis morsus ranae, Potamogeton
natans, Spirodela polyrrhiza (L.) SCHLEIDEN, Lemna minor L. Roślin-
ność szuwarowa: Carex sp., Glyceria maxima, Iris pseudacorus L., Rumex
hydrolapathum, Lysimachia vulgaris. Roślinność zanurzona: Ceratophyl-
lum demersum L.

11. Nadarzyce, jezioro Bagnisko 4 km N od wsi (WV92). Obszar czynnego
poligonu bombowego z zakazem wstępu. Torfowisko sfagnowe wysokie
i przejściowe o powierzchni około 6 ha, z dwoma dystroficznymi zbiorni-
kami oddzielonymi płem o szerokości ok. 40 m: zbiornik N o powierzchni
ok. 0,6 ha (60×100 m) zbiornik S o powierzchni ok. 2 ha (190×110 m).
Na torfowisku dominuje mszar kępowy (Sphagnum sp.) z Oxycoccus pa-
lustris, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum vagina-
tum, Pinus sylvestris, Betula sp. Bliżej wody: Rhynchospora alba,
Scheuchzeria palustris, a w bardziej uwodnionych miejscach: Carex ro-
strata, E. angustifolium, Calla palustris, Potentilla palustris. Miejscami
wyraźnie zaznaczony udział młodocianych stadiów rozwojowych boru
bagiennego.
Zbiornik N. Przy granicy pła i wody, w rozproszeniu, zwłaszcza po S, E
i W stronie, ciągnie się pas („kołnierz”) tworzony przez C. limosa, której
często towarzyszy zazwyczaj od strony wody Menyanthes trifoliata a od
strony pła R. alba, S. palustris oraz miejscami C. rostrata. W części połu-
dniowej wcina się w pło kilka zatoczek o powierzchni ok. 20 m2, które są
przerośnięte przez zwarty zespół C. limosa. Rośliny zanurzone: Utricula-
ria intermedia.
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Zbiornik S. Linia obrzeża pła jest zróżnicowana (zatoczki, wcięcia w pło
po N, E i W stronie; wyspa w SE części zbiornika). Skład gatunkowy ro-
ślinności wodnej jest podobny jak w zbiorniku N, z tym, że w skład koł-
nierza ciągnącego się wzdłuż obrzeża pła oraz przerośniętych zatoczek
wchodzi również C. lasiocarpa (zazwyczaj od strony pła, zwłaszcza po N,
NE, NW stronie zbiornika), która miejscami dominuje.

Wyniki

W czasie badań prowadzonych na jedenastu stanowiskach zanotowano
występowanie 37 gatunków ważek (Tab. I).

Gatunek Stanowiska – Localities

Species 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Sympecma fusca (VANDER L.) r r r

2. S. paedisca (BRAU.) r r r r r

3. Lestes sponsa (HANSEM.) r r r r r n r n r r r r r

4. L. virens (CHARP.) r r r r r r

5. L. viridis (VANDER L.) r p r

6. Platycnemis pennipes (PALL.) p

7. Ischnura elegans (VANDER L.) p s r

8. Enallagma cyathigerum
                                  (CHARP.) r r r n n r p r r r

9. Pyrrhosoma numphula (SULZ.) r r p p

10. Coenagrion hastulatum
                                  (CHARP.) r r r r r r p r p r

11. C. puella (L.) r r p r r r n r r r r r

12. C. pulchellum (VANDER L.) r r r r r r r r

13. Nehalennia speciosa (CHARP.) r

Tab. I. Gatunki ważek notowane na poszczególnych stanowiskach: r – rozwój pewny,
p – rozwój prawdopodobny, s – stwierdzenie, n – gatunek notowany wcześniej przez
MAUERSBERGERa i BUCZYŃSKIEGO (2005)

Dragonfly species recorded at different localities: r – species developed, p – proba-
bly developed, s – development was not stated, n – species recorded before by MAU-
ESRSBERGER and BUCZYŃSKI (2005)
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Stanowisko 1 reprezentuje najbogatszy skład gatunkowy ważek. Gatunki:
Lestes sponsa, Coenagrion puella, Cordulia aenea i Libellula quadrimaculata
były notowane na wszystkich badanych stanowiskach.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14. Erythromma najas (HANSEM.) r r r r r r r

15. Brahytron pratense
                          (O. F. MÜLL.) r r p

16. Aeshna cyanea (O. F. MÜLL.) r r

17. A. grandis (L.) p r r r n r n r r r r

18. A. isoceles (O. F. MÜLL.) r s s r

19. A. juncea (L.) p r r r

20. A. subarctica WALK. r r r n r n r r r

21. A. viridis EVERSM. r r

22. Cordulia aenea (L.) r r r r r r r p r r r

23. Somatochlora flavomaculata
                            (VANDER L.) r p p n r r p r

24. S. metalica (VANDER L.) r r n p n r

25. Libellula fulva O. F. MÜLL. p n s p

26. L. quadrimaculata L. r r p r n r n r n r r r r r

27. Orthetrym cancellatum (L.) s p p r n s r p

28. Sympetrum danae (SULZ.) r r n r r

29. S. flaveolum (L.) p r

30. S. sanguineum (O. F. MÜLL.) r r r r r n n r r

31. S. striolatum (CHARP.) p

32. S. vulgatum (L.) r r r r n r n r r

33. Leucorrhinia albifrons (BURM.) r r n r r

34. L. caudalis (CHARP.) r

35. L. dubia (VANDER L.) r r r r

36. L. pectoralis (CHARP.) r r r r r r r r

37. L. rubicunda (L.) r r r

                       Razem – Total 27 16 16 18 20 20 10 14 18 18 21
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Poniżej przedstawiono szczegółowe dane o występowaniu i liczebności lo-
kalnych populacji ośmiu gatunków zagrożonych i chronionych w Polsce.
W prezentacji przedstawiono liczbę obserwowanych imagines i zebranych
wylinek. Posłużono się następującymi skrótami: […] – numer stanowiska,
% (%%) – samiec (-ce) imago, & (&&) – samica (-ce) imago, ex. – wylinki,
ter. – terytorialny, pa. – patrolujący.

Sympecma paedisca (BRAU.)

[1.] 12 IV 2005 – 8%%; 15 IV 2005 – 2&&, 7%%; 21 IV 2005 – 2%%; 9 VI 2005
– 3%%; 9 VIII 2005 – 1%

[2.] 15 IV 2005 – 5%%, 2&&, 2 pary in copula; 7 VIII 2005 – 4%%; 9 VIII 2005
– 2%%, 6&&

[4.] 17 IV 2005 – 8%%, 3&&
[5.] 17 IV 2005 – 10%%
[6.] 17 IV 2005 – 5%%, 2&&, 2 pary in copula (zbiornik S)

Nehalennia speciosa (CHARP.)

[11.] 3 VII 2005 – 1 ex., 63%%&&, 24 pary in copula (zbiornik N), szacowa-
na liczba osobników na zbiorniku N – 300–350; 4 VII 2005 – 90%%&&,
32 pary in copula (zbiornik S), szacowana liczba osobników na zbior-
niku S – 2225–2500; 31 VII 2005 – szacowana liczba osobników na
zbiorniku N – 250–300; szacowana liczba osobników na zbiorniku S –
1750–2000.

Z podrzędu Zygoptera gatunek dominujący na zbiorniku N i S.

Aeshna juncea (L.)

[1.] 27 VII 2005 – 1% ter.
[3.] 26 VI 2005 – 1 ex. (na największym zbiorniku)
[8.] 15 VII 2005 – 2%% ter.
[9.] 3 VII 2005 – 2 exx.

Aeshna subarctica WALK.

[3.] 26 VI 2005 – 1 ex. (na największym zbiorniku); 14 VII 2005 – 1 ex. (na
największym zbiorniku)

[4.] 1 VII 2005 – 1 ex.; 24 VII 2005 – 2 exx., 1% pa.
[5.] Potwierdzono obecność gatunku, wcześniej podawanego przez MAUERS-

BERGERa i BUCZYŃSKIEGO (2005) na podstawie imagines. 24 VII 2005
– 6 exx.; 10 VIII 2005 – 11 exx.
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  [6.] Potwierdzono obecność gatunku, wcześniej podawaną przez MAUERS-
BERGERa i BUCZYŃSKIEGO (2005) na podstawie imagines na zbiorniku
S. 18 VI 2005 – 1 ex.; 8 VII 2005 – 2 exx.; 23 VII 2005 – 4 exx. Dodatko-
wo znaleziono 3 exx. przy zbiorniku N.

  [8.] 2 VII 2005 – 1 ex. (przy jednej z większych torfianek po S stronie torfo-
wiska)

  [9.] 3 VII 2005 – 1 ex.; 3 VIII 2005 – 10 exx., 2%% pa.
[11.] 3 VII 2005 – 1 ex. (zbiornik N); 4 VII 2005 – 1 ex. (zbiornik S); 6 VII 2005

– 4 exx., 1% teneralny (zbiornik N), 5 exx., 1% teneralny (zbiornik S);
10 VII 2005 – 2 exx. (zbiornik N), 8 exx. (zbiornik S); 31 VII 2005 –
1ex., 4%% pa. (zbiornik N), 1ex., 5%% pa., 2&&, z których jedna skła-
dała jaja do mchu Sphagnum sp. (zbiornik S). Z rodzaju Aeshna FABR.
gatunek dominujący na zbiorniku N i S.

Na obszarze gminy Borne Sulinowo stwierdzono 1 inne stanowisko tego
gatunku (MROWIŃSKI, ZAWAL 2003).

Aeshna viridis EVERSM.

  [1.] 14 VII 2005 – 14 exx.; 23 VII 2005 – 4 exx.; 7 VIII 2005 – 1& składała
jaja w tkankę Stratiotes aloides

[10.] 9 VII 2005 – 2 exx.; 31 VII 2005 – 3%% ter., 5&& z których 4 składały
jaja w tkankę liści S. aloides

Na obszarze gminy Borne Sulinowo stwierdzono 3 inne stanowiska tego
gatunku (BUCZYŃSKI, ZAWAL 2004).

Leucorrhinia albifrons (BURM.)

  [5.] 25 VI 2005 – 7%% ter., 2 pary in copula
  [6.] Potwierdzono obecność gatunku, wcześniej podawaną przez MAUERS-

BERGERa i BUCZYŃSKIEGO (2005) na podstawie imagines na zbiorniku
N i S. 9 VI 2005 – 7 exx., 1& (zbiornik S); 18 VI 2005 – 40 exx., 85%%
ter., 13&& (zbiornik S), 17 exx., 8%% ter. (zbiornik N). Z podrzędu
Anisoptera gatunekdominujący na zbiorniku N i S.

  [9.] 15 VI 2005 – 12 exx., 1&; 3 VII 2005 – 22 exx., 82%% ter., 14&&, 2 pary
in copula. Z podrzędu Anisoptera gatunek dominujący.

[11.] 3 VII 2005 – 50 exx., 73%% ter., 20&&, 15 par in copula (zbiornik N);
4 VII 2005 – 24%% ter., 2&&, 3 pary in copula (zbiornik S). Z podrzę-
du Anisoptera gatunek dominujący na zbiorniku N i S.

Na obszarze gminy Borne Sulinowo stwierdzono 2 inne stanowiska tego
gatunku (BUCZYŃSKI, ZAWAL 2004).
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Leucorrhinia caudalis (CHARP.)

[10.] 9 VII 2005 – 1 ex.
Na obszarze gminy Borne Sulinowo stwierdzono 2 inne stanowiska tego

gatunku (BUCZYŃSKI, ZAWAL 2004).

Leucorrhinia pectoralis (CHARP.)

  [1.] 25 V 2005 – 2%% ter.; 6 VI 2005 – 1 ex.; 9 VI 2005 – 2%% ter., 1&,
2 pary in copula; 16 VI 2005 – 12%% ter., 5 par in copula; 30 VI 2005 –
13%% ter., 1 para in copula

  [3.] 4 VI 2005 – 1% ter., 1&; 14 VI 2005 – 14%% ter., 2 pary in copula;
16 VI 2005 – 17%% ter., 1&, 4 pary in copula; 14 VII 2005 – 1% ter.

  [5.] 11 VI 2005 – 1 ex.; 25 VI 2005 – 12%% ter., 2&&, 2 pary in copula
  [7.] 24 VI 2005 – 2%% ter.
  [8.] 2 VII 2005 – 1 ex., 6%% ter., 1& składająca jaja; 15 VII 2005 – 3%% ter.
  [9.] 3 VII 2005 – 3%% ter.
[10.] 3 VII 2005 – 5%% ter.; 9 VII 2005 – 24%% ter., 3 pary in copula. Z pod-

rzędu Zygoptera gatunek dominujący; 31 VII 2005 – 1% ter.
[11.] 3 VII 2005 – 8%% ter., 1 para in copula (zbiornik N); 4 VII 2005 – 6%%

ter. (zbiornik S)

Dyskusja

Osiem szczegółowo omówionych gatunków charakteryzuje się eurazja-
tyckimzasięgiem, reprezentując przy tym element syberyjski. Choć mogą
one zasiedlać wody antropogeniczne, są jednak reprezentatywne dla bioto-
pów naturalnych (ang. primary habitats), będąc przy tym w części przypad-
ków formami stenotopowymi. Dlatego też zasięg i liczebność tych gatunków
w Europie zachodniej i środkowej uległy w ostatnim półwieczu znaczącemu
zmniejszeniu wskutek nasilonej antropopresji.

Mała ingerencja człowieka w naturalne siedliska wodne i bagienne na ob-
szarze gminy Borne Sulinowo leży u podłoża występowania na tym obszarze,
i to nierzadkiego, aż 8 gatunków ważek „specjalnej troski” (Tab. II).

Dość często spotykanymi gatunkami na obszarze Polski są Sympecma pa-
edisca i Aeshna viridis. Pierwszy z nich jest tylko w niektórych regionach kra-
ju rzadki lub nieobecny (BERNARD 2004a), ale generalnie nie należy do ga-
tunków zagrożonych (BERNARD i in. 2002b). Przynajmniej w zachodniej czę-
ści kraju i w krajach położonych na zachód od Polski, zdaje się on unikać sil-
nie przekształconego krajobrazu, preferując siedliska naturalne, izolowane
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od silnego wpływu człowieka (HEIDEMANN, SEIDENBUSCH 1993; R. BER-
NARD – inf. ustna), czego potwierdzeniem są dane przedstawione w tej pra-
cy. Na zbadanych stanowiskach S. paedisca występowała dość licznie.

Rozwój A. viridis jest ściśle związany z osoką aloesowatą (Stratiotes alo-
ides), do której liści samice niemal obligatoryjnie składają jaja (ASKEW 2004;
SCHORR 1996). Występowanie A. viridis jest więc uzależnione od obecności
tej rośliny. W Polsce osoka jest rozpowszechniona w wodach na całym niżu
(PODBIELKOWSKI, TOMASZEWICZ 1996) i nie jest zagrożona (STRZAŁEK
2004), stąd populacja A. viridis jest stosunkowo duża i jedynie lokalnie,
w pewnym stopniu zagrożona. W Niemczech natomiast gatunek ten znajdu-
je się na czerwonej liście w kategorii „Vom Aussterben bedroht”, co odpo-
wiada kategorii CR – krytycznie zagrożony (OTT, PIPER 1998). Dotąd
Aeshna viridis znajdowała się na światowej Czerwonej Liście IUCN (LR),
jednakże uznano to za efekt niedostatecznego rozpoznania stanu gatunku

Tab. II. Podłoże uznania stwierdzonych gatunków za gatunki „specjalnej troski” w Polsce:
 CZL – kategoria w polskiej Czerwonej liście … (BERNARD i in. 2002a); OG – pod-
lega ochronie gatunkowej, * – podlega dodatkowo ochronie strefowej (Rozporzą-
dzenie ... 2004); GK – zaliczony do krytycznych gatunków w Europie (SAHLÉN i in.
2004), ** – zakwalifikowany do nowej światowej Czerwonej listy IUCN 2006 na
podstawie oceny BERNARDA i WILDERMUTHa (2004)

Basis for counting the recorded species as those of “special care” in Poland:
CZL – category in Polish Red List ...(BERNARD et al. 2002a); OG – protected by law
in Poland, * – additionally subject to buffer zone protection (Rozporządzenie ...
2004); GK – qualified as critical species in Europe (SAHLÉN et al. 2004), ** – quali-
fied to the new global IUCN Red Data List 2006 on the basis of an assessment by
BERNARD & WILDERMUTH (2004)

Gatunek
Species

CZL OG GK

Sympecma paedisca - + -

Nehalennia speciosa EN +* +**

Aeshna juncea DD - -

Aeshna viridis LC + -

Aeshna subarctica NT + -

Leucorrhinia albifrons LC + +

Leucorrhinia caudalis NT + +

Leucorrhinia pectoralis - + -
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(SAHLÉN i in. 2004) i obecnie postuluje się wycofanie go z listy (R. BER-
NARD – inf. ustna). Oba gatunki zostały włączone do listy gatunków prawnie
chronionych w Polsce za przyczyną ratyfikacji Konwencji Berneńskiej.

Dwa pozostałe gatunki z rodzaju Aeshna są w większym (tyrfobiont
A. subarctica) lub mniejszym (tyrfofil A. juncea) stopniu związane z siedli-
skami dystroficznymi (obniżone pH). Mogą również zasiedlać zbiorniki
wtórne (stanowisko 8). Według nowszych opracowań dotyczących ważek
Polski północno-zachodniej (m.in. BERNARD 1998; BROCKHAUS 1990; ŁA-
BĘDZKI 1994; MROWIŃSKI 2003, 2004; MAUERSBERGER, BUCZYŃSKI 2005;
WENDZONKA 2002, 2003; ZAWAL i in. 2004) oraz obserwacji BERNARDA
(inf. ustna) i własnych (dane w tej pracy), można przypuszczać, że A. juncea
jest obecnie niezbyt często spotykanym gatunkiem w tej części kraju, ale na
niektórych stanowiskach mogą występować populacje o dużej liczebności
(REINHARDT 1997). Na obszarze niemieckiego landu Mecklenburg-Vor-
pommern potwierdzono występowanie tego gatunku tylko dwa razy
(BÖNSEL i in. 2000).

Stopień zagrożenia trzech chronionych prawnie gatunków z rodzaju Leu-
corrhinia BRITT. odpowiada liczbie zasiedlanych przez nie stanowisk na
omawianym obszarze. L. pectoralis, której larwy żyją w zbiornikach mezotro-
ficznych i eutroficznych (ASKEW 2004), nie figuruje na krajowej czerwonej
liście, a stan jej populacji został uznany w Polsce za dobry do bardzo dobre-
go (BERNARD 2004c). W rejonie Bornego Sulinowa notowana była najczę-
ściej.

L. albifrons obserwowana była na czterech stanowiskach, z których na
trzech była dominantem z podrzędu Anisoptera. Jest gatunkiem występują-
cym w wodach stojących, często znajdujących się na torfowiskach (różnego
rodzaju) lub obrzeżonych przez nie i odznaczających się z reguły niską lub
dość niską trofią (HEIDEMANN, SEIDENBUSCH 1993; MIELEWCZYK 1969),
co potwierdzają dane zawarte w tej pracy. Najrzadziej spotykanym gatun-
kiem była L. caudalis, która podobnie jak poprzedni gatunek, preferuje
wody czyste, dodatkowo z roślinnością pływającą (ASKEW 2004). W Niem-
czech oba gatunki są na czerwonej liście w kategorii „Vom Aussterben be-
droht” = CR krytycznie zagrożony (OTT, PIPER 1998).

Ze wszystkich zanotowanych gatunków najbardziej zagrożonym, nie tylko
w skali krajowej, ale równiej eurazjatyckiej jest N. speciosa (por. BERNARD,
WILDERMUTH 2005). Do egzystencji licznej populacji na obszarze obecnego
poligonu bombowego w Nadarzycach (stanowisko 11) na pewno przyczyniła
się znikoma ingerencja człowieka w te ekosystemy wodno-torfowiskowe
przez dziesiątki lat. N. speciosa jest gatunkiem wybitnie stenotopowym, ak-
tualnie bardzo rzadkim, którego zasięg drastycznie się kurczy zwłaszcza
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w zachodniej i południowo-zachodniej części areału występowania. W Polsce
aktualną liczbę stanowisk N. speciosa szacuje się na około 40 (BERNARD,
WILDERMUTH 2005). Optymalnym środowiskiem tego gatunku są niewiel-
kie mokradła i obrzeża zbiorników z wodą o obniżonym pH, przerośnięte ro-
ślinnością turzycowo-mszystą o specyficznym składzie gatunkowym (BER-
NARD 1998, 2004b; BERNARD, WILDERMUTH 2005; BUCZYŃSKI 2001).
W większości przypadków stanowiska są położone w lasach sosnowych
i mają charakter naturalny (BERNARD, WILDERMUTH 2005). Należy zazna-
czyć, że osobniki zanotowane na stanowisku 11 tworzą jedną z największych
populacji tego gatunku w zachodniej części jego areału występowania (R.
BERNARD – inf. ustna; por. BERNARD, WILDERMUTH 2005). Aktualnie pro-
wadzone są dalsze badania nad tą populacją.

Godny uwagi jest fakt, że aż sześć spośród notowanych ważek, należy do
tzw. gatunków parasolowych (N. speciosa, A. juncea, A. subarctica, L. albi-
frons, L. dubia, L. pectoralis) (BERNARD i in. 2002b). Obecność ich jest typo-
wa dla określonych cennych siedlisk, wyznaczając obszary warte objęcia
ochroną przez społeczności lokalne. W ten sposób stanowią one „parasol”
dla innych koegzystujących z nimi organizmów, często mało znanych i nie za-
uważanych (CZACHOROWSKI i in. 2000).

Uzyskane wyniki odnośnie do ważek „specjalnej troski” pozwalają na wy-
soką ocenę naturalności zbadanych siedlisk. Z pewnością pomogą one przy
bardziej szczegółowej waloryzacji planowanych użytków ekologicznych
(WIERZCHOWSKA i in. 2002), do których należy większość z wyżej opisanych
siedlisk (stanowiska: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11).

Ingerencja wędkarzy w ekosystemy wodne poprzez stosowanie zanęt i wy-
deptywanie i/lub usuwanie roślinności ma negatywny wpływ na egzystencję
wielu gatunków ważek (BERNARD i in. 2002b). Na badanym obszarze zaob-
serwowano, że takie zagrożenie jest istotne dla zbiorników: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11.

Jednakże aktualnie największym zagrożeniem dla populacji gatunków
stenotopowych zasiedlających opisane zbiorniki jest wykonywanie zrębów
całkowitych w drzewostanach otaczających siedliska. Powoduje to zmianę
poziomu wody w zbiornikach oraz chemizm i trofię siedlisk, zwłaszcza tych
o charakterze torfowiskowym. Fluktuacje w natężeniu zasilania torfowisk
w wodę oraz zmiany w chemiźmie i trofii, powodują ukierunkowaną reakcję
roślinności (BERNARD i in. 2002b; ILNICKI 2002). Zmiana składu i charakte-
ru roślinności eliminuje w pierwszej kolejności stenotopy. W przedziale
ostatnich 10 lat, wykonany był zrąb przy zbiornikach 1, 2 i 6 (dane własne),
a do roku 2012 planowany jest zrąb całkowity w oddziale 309c Nadleśnictwa
Borne Sulinowo (Plan … 2002), który graniczy od północy z siedliskiem
nowo odkrytej dużej populacji Nehalennia speciosa (stanowisko 11) – gatun-
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ku wymagającego ustalenia strefy ochronnej (Tab. II). Negatywny wpływ
prowadzenia gospodarki leśnej na różnorodność gatunkową odonatofauny
był przedstawiony m.in. w pracach SAHLÉNa (1999, 2005) oraz RITH-NAJA-
RIAN (1998).

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Rafałowi BERNARDOWI za cenne uwagi dotyczące
pierwszej wersji pracy.

SUMMARY

11 new localities in the environs of Borne Sulinowo, northwestern Poland were studied
between April and August 2005. The investigated habitats included small lakes with differ-
ent water trophy (localities: 1, 2 and 10) and forest dystrophic water bodies (localities: 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, and 11). 37 species of Odonata were recorded at all localities (Tab. I). Among
them, eight are protected and/or endangered in Poland (Tab. II).

The most valuable species recorded in the environs of Borne Sulinowo are sensitive to
habitat changes, especially in westernmost parts of their distribution ranges. Therefore, they
have become significantly rarer and more scattered throughout the last few decades in
Western and Central Europe. The populations found in Borne Sulinowo environs seem to
be in good condition. This is due to the presence natural aquatic habitats still undisturbed
by human activities.

Sympecma paedisca and Aeshna viridis are protected in Poland due to the ratification of
the Bern Convention, however, these species are not (S. paedisca) or only to a small extent
(A. viridis) threatened with extinction. A. viridis was included in the IUCN Red List because
of insufficient data on its distribution. Currently, it is postulated to withdraw this species
from the list. There are 3 other localities of A. viridis in the environs of Borne Sulinowo.

Two other species of Aeshna are more (A. subarctica) or less (A. juncea) connected to dys-
trophic water bodies. Based on recent references and new records it can be stated that now
A. juncea is relatively rare in NW Poland. In contrast to A. subarctica, it is not protected.

The three protected Leucorrhinia species in Poland are not equally endangered. L. pecto-
ralis is not endangered at all and the results presented confirm the fact. L. albifrons and
L. caudalis, which are included in the Polish Red list and the IUCN Red List, were collected
at fewer localities. L. albifrons was recorded at four localities (5, 6, 9, and 11) but at three of
them (6, 9 and 11) it was the most abundant species of Anisoptera suborder. The only one
exuviae of L. caudalis was found at locality 10. In the environs of Borne Sulinowo there are
2 other populations of both L. albifrons and L. caudalis.

The extremely stenotopic damselfly and one the most seriously threatened with extinc-
tion among all the recorded species is Nehalennia speciosa. As a larva, it requires shallow
water rich in submerged parts of Carex and mosses; as an imago – narrow-leaved Carex. It
must be emphasized that the population recorded in the environs of Borne Sulinowo is one
of the biggest populations of N. speciosa known for the western part of the species range.

It must be stressed that six out of eight reported dragonflies belong to the “umbrella spe-
cies”. A high number of “umbrella species” indicates that particular habitats should be
taken special care of by local communities because of their high natural value.
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Destroying water vegetation and using lures (which eventually change water trophy) by
anglers has a negative influence on dragonflies, especially those that are more sensitive to
habitat changes. This problem exists at the following localities: 1, 2, 4, 6, 9, and 11.

However, the most important factor currently influencing water trophy, chemistry and
temperature is deforestation. It was proved that these changes have a negative impact on
dragonfly diversity. During the last 10 years logging took place by the following water bod-
ies: 1, 2 and 6. In addition, a pine forest surrounding the northern part of lake 11 – a habitat
with a huge population of Nehalennia speciosa that requires buffer zone protection, is
planned to be logged by 2012.
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