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Materiały do poznania ważek (Odonata) rzek i jezior  
Polski środkowo-wschodniej

Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of rivers
and lakes in Central Eastern Poland

Paweł Buczyński1, Paweł Bielak-Bielecki2

1 Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin; e-mail: pawbucz@gmail.com

2 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Badawcze, oddział w Lublinie,
ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin; e-mail: p.bielak-b@wp.pl

Abstrakt. Autorzy przedstawiają i omawiają zbiór larw ważek pochodzący z lat 2015–
2018, pozyskany w Polsce środkowo-wschodniej (21°47’–24°08’E, 50°38’–51°43’N) 
– z rzek (28 stanowisk) i jezior (3 stanowiska). Dane z rzek, poza jednym stanowiskiem 
w stagnującym odcinku przyujściowym, są typowe dla złożonych z małej liczby gatunków 
zgrupowań, charakterystycznych dla biegu środkowego i dolnego rzek. Na uwagę zasługują 
stanowiska chronionych Gomphus flavipes i Ophiogomphus cecilia, przy tym mała liczba 
stwierdzeń O. cecilia może świadczyć o wciąż niedostatecznej jakości wody w dużej części 
badanych rzek. W materiale z jezior najbardziej interesująca jest obecność termofilnych 
Orthetrum albistylum i Crocothemis erythraea, świadcząca o rosnących temperaturach 
wody w litoralu jeziornym na terenie badań i związanej z tym zmianie składu fauny 
tego siedliska. Osobno omówiono zebranie wylinki Erythromma viridulum w akwarium 
w sklepie zoologicznym w Lublinie – niemal zawsze materiał pozyskany w ten sposób 
reprezentuje zawleczone gatunki egzotyczne. Jest to cenna wskazówka, że gatunki rodzime 
mogą kolonizować akwaria w sklepach, i że identyfikację znalezisk w akwariach należy 
zaczynać od sprawdzenia, czy nie chodzi właśnie o nie.

Słowa kluczowe: ważki, Odonata, larwy, Polska środkowo-wschodnia, faunistyka, akwa-
rium, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia.

Abstract. The authors present and discuss a collection of dragonfly larvae from the years 
2015–2018, obtained in central-eastern Poland (21°47’–24°08’E, 50°38’–51°43’N) in the 
rivers (28 sites) and lakes (three sites). Data from rivers, except for one site in the stagnant 
river’s mouth section, is typical of species-poor assemblages characteristic for middle and 
lower reaches of rivers. Noteworthy are the occurrence sites of two species protected by 
law: Gomphus flavipes and Ophiogomphus cecilia. At the same time, a small number of 
records of O. cecilia may show a still insufficient water quality in a large part of the studied 
rivers. In the material from lakes, the most interesting is the presence of thermophilous 
Orthetrum albistylum and Crocothemis erythraea, which indicates the increasing water 
temperature in the lake littoral in the area of research and the associated change in the com-
position of the fauna of this habitat. The collection of the exuvia of Erythromma viridulum 
in the aquarium at the pet shop in Lublin is separately discussed: in most cases the material 
obtained in this way represents introduced exotic species. This is a valuable tip that native 
species can colonize aquariums in shops and that the identification of such individuals in 
aquariums should begin by checking whether it is not such a case.

Key Words: dragonflies, Odonata, larvae, Central Eastern Poland, faunistics, aquarium, 
Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia.
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WSTĘP

Polska środkowo-wschodnia należała jeszcze niedawno do regionów Polski najsłabiej 
poznanych pod względem występowania ważek. Intensywne badania trwające od lat 90. 
XX w. zmieniły ten stan rzeczy, jednak wiele obszarów nadal spenetrowano niedostatecznie 
(Buczyński 1999; Bernard i in. 2009). Nawet dla obszarów już dobrze zbadanych potrzebne 
są nowsze dane, które mogłyby posłużyć do oceny składu i stanu fauny oraz ich zmian. 
Z tego względu godne uwagi są wszelkie informacje, nawet wyrywkowe, które jednak 
w;połączeniu z innymi, mogą posłużyć do stworzenia całościowego obrazu fauny regionu.

Drugi autor niniejszej pracy prowadził w latach 2015–2018 na omawianym obszarze 
badania hydrobiologiczne, które obejmowały rzeki i w mniejszym zakresie, także jeziora. 
Przy tej okazji powstał zbiór larw ważek, który omawiamy poniżej. Przedstawiamy też 
ciekawy przypadek rozwoju ważki w akwarium odnotowany w 2012 r. Do tej pory danych 
na ten temat z Polski jest bardzo niewiele.

METODY I MATERIAŁ
Teren badań i stanowiska

Materiał zbierano na wymienionych poniżej 31 stanowiskach położonych w Polsce 
środkowo-wschodniej (21°47’–24°08’E, 50°38’–51°43’N). Uporządkowano je według ich 
położenia w makroregionach fizycznogeograficznych (solon i in. 2018) i kwadratach UTM 
10x10 km. Lokalizację stanowisk przedstawia Ryc. 1.

318.7 Nizina Środkowomazowiecka – 1. Regów Stary, rz. Klikawka przy ujściu do rz. Wi-
sły, EC50 (Fot. 1).

318.9 Nizina Południowopodlaska – 2. Baranów, rz. Wieprz, EC71; 3. Węgielce, rz. Minina 
przy ujściu do rz. Wieprz, EC81.

343.1 Wyżyna Lubelska – 4. Piotrawin, rz. Wisła, EB56; 5. Opoka Duża, rz. Sanna, EB63; 
6. Lublin, sklep zoologiczny przy ul. Turystycznej 1, akwarium z pielęgnicami, FB17; 
7. Sobianowice, rz. Bystrzyca, FB18; 8. Kijany, rz. Wieprz, FB28; 9. Zakrzów, rz. Stoki 
(=Sławka), FB38; 10. Gruszka Mała, rz. Łętownia, FB43; 11. Krasnystaw, rz. Wojsław-
ka przy ujściu do Wieprza, FB54; 12. Skierbieszów, rz. Wolica, FB63.

343.1 Roztocze – 13. Targowisko-Kolonia, rz. Por (=Pór), FB13; 14. Radecznica, rz. Gora-
jec (=Gorajka), FB22.

512.4-5 Kotlina Sandomierska – 15. Łążek Ordynacki, rz. Biała (=Białka), EB90 (Fot. 2); 
16. Flisy, rz. Branew koło Porytowego Wzgórza, FB01.

845.1 Polesie Zachodnie – 17. Łęczna, rz. Świnka, FB38; 18. Otrów Nadrybski, Jez. Uści-
wierz, FB49; 19. Rozpłucie-Grabów, Jez. Bikcze; 20. Dańce, rz. Romanówka, FC63; 21. 
Stary Orzechów, Jez. Tomaszne (=Domaszne), FC30; 22. Kołacze, rz. Włodawka, FC60; 
23. Włodawa, rz. Włodawka przy ujściu do Bugu, FC71.

845.3 Polesie Wołyńskie – 24. Ciechanki Łańcuchowskie, rz. Mogielnica, FB38; 25. Łańcu-
chów, rz. Wieprz, FB38; 26. Borowica, rz. Wieprz, FB45; 27. Dorohusk, rz. Bug, FB97; 
28. Dubienka, rz. Wełnianka, GB05.
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851.1 Wyżyna Wołyńska – 29. Kryłów, rz. Bug, KS91; 30. Zosin, rz. Bug, KS93; 31. Ho-
rodło, rz. Bug, KS94.

Ryc. 1. Teren badań i lokalizacja stanowisk badawczych na tle podziału Polski środkowo-wschodniej na 
regiony geograficzne (wg solona i in. 2018)

Fig. 1. Study area and research sites on the background of the division of the Central Eastern Poland into 
geographical regions (after solon et al. 2018).
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Fot. 1. Ujście rzeki Klikawki do Wisły w Regowie Starym (stanowisko nr 1)
Phot. 1. The mouth of the River Klikawka to the River Wisła in Regów Stary (site no. 1).

Fot. 1. Rzeka Biała w Łążku Ordynackim (stanowisko nr 15)
Phot. 1. The River Biała in Łążek Ordynacki (site no. 15).
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Badania terenowe

Larwy ważek stanowią część materiału pobranego na potrzeby badań makrobezkręgow-
ców bentosowych prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W rzekach badania wykonano zgodnie z metodyką poboru wielosiedliskowych pró-
bek makrobezkręgowców bentosowych (RIVECOmacro) (Bis, Mikulec 2013). W każdym 
punkcie pomiarowo-kontrolnym pobrano 20 podpróbek cząstkowych, proporcjonalnie do 
ilości głównych siedlisk rzecznych występujących na badanym transekcie. Materiał zbiera-
no za pomocą siatki hydrobiologicznej o średnicy oczek 500 µm. Bezkręgowce bentosowe 
pozyskiwano za pomocą techniki „kick-sampling” oraz wypłukiwania osiadłych organi-
zmów z powierzchni kamieni, gałęzi oraz makrofitów.

W jeziorach pobory wykonano za pomocą metody Lake Macroinvertebrate Index (LMI), 
opracowanej w 2012 roku przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Ba-
dawczy (soszka i in. 2012). Zgodnie z nią, miejsca poboru zlokalizowane były w pasie lito-
ralu jeziornego, obejmującego obszar o długości 15 m (wzdłuż linii brzegowej), szerokości 
1–2 m i głębokości do 1 m. W obrębie transektu poszczególne podpróbki pobierano propor-
cjonalnie do udziału procentowego siedlisk, metodą „kick-sampling” w czasie 1 minuty.

Z obu kategorii wód materiał przebierany był w warunkach laboratoryjnych i utrwalany 
w 70% alkoholu etylowym. Ogółem zebrano 204 larwy ważek.

Jedyną oznaczoną w materiale wylinkę zebrano przypadkowo w sklepie zoologicznym 
w 2012 r., metodą na upatrzonego. 

Materiał dowodowy zdeponowano w zbiorach pierwszego autora w Katedrze Zoologii 
i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

WYNIKI

Zebrany materiał obejmuje 16 gatunków. Poniżej podajemy ich stanowiska (czcionką 
pogrubioną) zgodnie z numeracją w rozdziale „Metody i materiał”, daty zbioru oraz liczby 
larw (L/LL) i wylinek (Ex./Exx.):
− Calopteryx splendens (Harris, 1782) – 2. 20 VI 2017, 6 LL; 3. 5 VI 2017, 1 L; 4. 28 IV 

2015, 2 LL; 5. 23 V 2015, 1 L, 5 VI 2018, 2 LL; 7. 18 V 2017, 3 LL; 9. 11 IV 2015, 1 L; 
10. 24 IV 2018, 1 L; 11. 11 V 2017, 1 L; 12. 28 V 2018, 1 L; 20. 25 VI 2017, 2 LL; 23. 
4 V 2017, 1 L, 26 VI 2017, 1 L; 24. 13 V 2015, 10 LL; 25. 13 V 2015, 10 LL; 26. 11 V 
2017, 9 LL; 28. 8 VI 2015, 4 LL; 30. 11 VI 2018, 3 LL; 31. 11 VI 2018, 3 LL; 

− Calopteryx virgo (linnaeus, 1758) – 9. 14 IV 2015, 2 LL; 13. 22 V 2018, 1 L; 14. 28 V 
2018, 2 LL; 16. 6 VI 2018, 1 L;

− Lestes sponsa (HanseMann, 1823) – 18. 18 V 2015, 1 L; 20. 25 VI 2018, 1 L;
− Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – 2. 20 VI 2017, 5 LL; 8. 5 VI 2017, 4 LL; 23. 4 V 

2017, 3 LL; 25. 13 V 2015, 19 LL; 26. 11 V 2017, 5 LL; 27. 11 VI 2018, 3 LL; 29. 11 VI 
2018, 1 L; 30. 11 VI 2018, 2 LL; 31. 11 VI 2018, 1 L; 

− Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – 18. 18 V 2015, 1 L; 19. 18 V 2015, 3 LL; 21. 
25 V 2015, 2 LL; 31. 11 VI 2018, 1 L;

− Coenagrion puella (linnaeus, 1758) – 1. 16 X 2018, 1 L;
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− Erythromma najas (HanseMann, 1823) – 1. 16 X 2018, 2 LL; 19. 18 V 2015, 2 LL; 21. 25 
V 2015, 1 L; 

− Erythromma viridulum (cHarPentier, 1840) – 6. 23 VIII 2012, 1 Ex.; 18. 18 V 2015, 7 LL; 
19. 18 V 2015, 18 LL; 27. 11 VI 2018, 1 L;

− Anax imperator (leacH, 1815) – 1. 16 X 2018, 1 L;
− Gomphus flavipes (cHarPentier, 1825) – 2. 20 VI 2015, 6 LL; 4. 28 IV 2015, 1 L; 8. 5 VI 

2017, 1 L; 25. 13 V 2015, 3 LL; 27. 11 VI 2018, 3 LL; 28. 8 VI 2015, 1 L; 
− Gomphus vulgatissimus (linnaeus, 1758) – 5. 23 V 2015, 2 LL, 5 VI 2018, 2 LL; 9. 14 

IV 2015, 2 LL; 11. 11 V 2017, 3 LL; 15. 9 VI 2018, 1 L; 16. 20 IV 2015, 1 L; 17. 27 IV 
2015, 1 L; 23. 4 V 2017, 1 L; 24. 13 V 2015, 5 LL; 27. 11 VI 2018, 1 L; 28. 8 VI 2015, 
7 LL; 31. 11 VI 2018, 1 L;

− Ophiogomphus cecilia (Fourcoy, 1785) – 4. 28 IV 2015, 1 L; 15. 9 VI 2018, 2 LL;
− Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) – 1. 16 X 2018, 2 LL;
− Libellula fulva O.F. Müller, 1764 – 22. 4 V 2017, 1 L; 
− Orthetrum albistylum (selys, 1848) – 21. 25 V 2015, 1 L;
− Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) – 19. 18 V 2015, 2 LL.

DYSKUSJA

Zebrany materiał obejmuje 22,6% fauny krajowej liczącej obecnie 74 gatunki (Bernard 
i in. 2009; Buczyński i in. 2019). W aspekcie regionalnym, jego bogactwo gatunkowe moż-
na porównać z fauną województwa lubelskiego, w którym występuje 68 gatunków ważek 
(Buczyński 1999; Buczyński i in. 2019) – wykazano tylko 23,5% tej liczby. Jednak jest to 
zrozumiałe, jeśli się weźmie pod uwagę, że aż 28 spośród 31 badanych stanowisk to rzeki. 
Liczba gatunków preferujących wody bieżące jest w Polsce nieduża. Na naszym kontynen-
cie, największe bogactwo gatunkowe odonatofauny lotycznej cechuje Europę Zachodnią 
(Boudot, kalkMan 2015; kalkMan i in. 2018). Ponadto, część reobiontów i reofili wystę-
puje głównie lub tylko w górach (Bernard i in. 2009). Z tego względu na większości ba-
danych stanowisk stwierdzano zgrupowania tworzone przez 2-4 stenotopy wód bieżących 
odpowiadające odonatocenozie Gomphus-Calopteryx splendens, która jest typowa dla krain 
rybnych brzany i leszcza (JacoB 1969), czyli dla biegów środkowych i dolnych rzek (laM-
pert, soMMer 2001). Najczęściej wykazywane były: Calopteryx splendens, Platycnemis 
pennipes i Gomphus vulgatissimus, czyli elementy tej odonatocenozy najbardziej pospolite 
i odporne (Bernard i in. 2002). Niekiedy towarzyszyły im też gatunki nieco rzadsze, wraż-
liwsze na jakość środowiska i/lub preferujące określony rodzaj cieków (Bernard i in. 2009). 
Zimno- i tlenolubną Calopteryx virgo notowano głównie w rzeczkach Roztocza i północnej 
krawędzi Kotliny Sandomierskiej, natomiast preferującego duże rzeki Gomphus flavipes 
– tylko w Wieprzu oraz w Bugu i końcowej części biegu jednego z jego dopływów. Najrza-
dziej łowiono Ophiogomphus cecilia. Co prawda jest on rzadszy i mniej liczny w małych 
ciekach, które były licznie reprezentowane wśród stanowisk badawczych, jednak badano 
też wiele odcinków rzek średniej wielkości, które wydają się dla niego optymalne (Bernard 
2004). Może to wskazywać, że stan ekologiczny przynajmniej niektórych badanych cieków 
nie jest optymalny.
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Do opisanego wyżej obrazu nie pasuje fauna stanowiska nr 1 (Fot. 1) – stwierdzono tu 
tylko ważki eurytopowe związane z roślinnością pływającą i zanurzoną podchodzącą okre-
sowo pod lustro wody (Coenagrion puella, Erythromma najas, Anax imperator) lub dnem 
mulistym (Somatochlora metallica) (WilderMutH 2008; Bernard i in. 2009). Przy tym lar-
wy Anax imperator cechują wysokie wymagania termiczne (sternBerg 2000). Jednak to 
stanowisko leżało w ujściu Klikawki do Wisły, gdzie woda stagnowała i dobre rozwinięte 
były siedliska lenityczne.

Trzecią grupę stanowisk wyróżniających się faunistycznie tworzą jeziora. Tu również 
notowano tylko eurytopy, wśród których dominowały gatunki fitofilne, głównie związane 
z roślinnością pływającą i zanurzoną podchodzącą okresowo pod lustro wody – ale też 
z szuwarami w płytkim litoralu (Lestes sponsa) (Jödicke 1997; Bernard i in. 2009). Inte-
resujące jest stwierdzenie wybitnie ciepłolubnych, związanych z dnem larw Orthetrum al-
bistylum i Crocothemis erythraea. Wskazuje to na zmiany w faunie jezior Lubelszczyzny. 
Jeszcze niedawno ich wody były dla obu gatunków prawdopodobnie zbyt chłodne i ich 
nie stwierdzano (Buczyński 1997, 1998, 2004). Ten stan rzeczy uległ zmianie pod koniec 
I dekady XXI w., kiedy to zaczęto notować coraz częściej występowanie ich imagines, 
behawior rozrodczy, rzadko również przeobrażenia (Buczyński i in. 2010, 2017). Jednak 
dotyczyło to głównie Orthetrum albistylum. Podane w niniejszej pracy stwierdzenie larw 
Crocothemis erythraea erythraea w jeziorze jest pierwszym tego rodzaju z regionu lubelskiego. Do-
tychczas obserwowano w tym siedlisku tylko terytorialne samce. Jak ukazują nowe dane, 
Orthetrum albistylum i Crocothemis erythraea stają się stopniowo stałym elementem fau-
ny autochtonicznej przynajmniej niektórych jezior Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Dla 
Orthetrum albistylum nie jest to wyjątek w skali krajowej, jego pojedyncze stwierdze-
nia o podobnym charakterze znane są też z pojezierzy młodoglacjalnych Polski północnej 
(kovács i in. 2009; Buczyński, tończyk 2013). Występowanie gatunków ciepłolubnych 
w jeziorach tłumaczy się m.in. dużą przezroczystością wody, przy której promienie sło-
neczne nagrzewają bezpośrednio osady denne w litoralu, w których żyją larwy – co Wen-
dzonka (2004) opisał na przykładzie Sympetrum striolatum (cHarPentier, 1840). Jednak 
jest to możliwe tylko przy odpowiednio niskiej trofii zbiornika skutkującej jego czysto-
wodnością; być może z tego powodu w Polsce północnej to zjawisko stwierdzano głównie 
w jeziorach lobeliowych (Wendzonka 2004; Buczyński, tończyk 2013).

W materiale omawianym w niniejszej pracy obecne są dwa gatunki chronione prawnie 
(Rozporządzenie… 2016): Gomphus flavipes i Ophiogomphus cecilia. O. cecilia jest także 
gatunkiem priorytetowym programu Natura 2000, uwzględnionym w Załączniku II tzw. 
Dyrektywy Siedliskowej UE (Dyrektywa… 1992). Nasze dane uzupełniają wiedzę o ich 
rozmieszczeniu geograficznym i statusie w Polsce środkowo-wschodniej. Gomphus flavipes 
był już podawany z wielu stanowisk w dolinie Bugu (Buczyński 2007), jednak dotychczas 
brakowało danych z doliny dolnego Wieprza. Podobnie jest w przypadku Ophiogomphus 
cecilia: wiadomo było o jego częstym występowaniu w Lasach Janowskich, gdzie leży sta-
nowisko nr 15 (Fot. 2) (Buczyński, ŁaBędzki 2012), jednak z doliny Wisły w okolicach 
Opola Lubelskiego danych brakowało.

Podawane w tej pracy stanowiska reofili w dolinie Bugu pokrywają się w dużej części 
ze stanowiskami badanymi kilkanaście lat temu przez Buczyńskiego (2007) i, jak napisano 
powyżej, wyniki uzyskane w obu okresach są zwykle podobne. Jednak zupełnie inaczej jest 
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w przypadku jednego ze stanowisk w Lasach Janowskich – rz. Białej w Łążku Ordynackim. 
Buczyński i ŁaBędzki (2012) badali to miejsce w latach 1995–1997. Oczyszczalnia ścieków 
w Janowie była wtedy jeszcze przed modernizacją i Biała była bardzo mocno zanieczysz-
czona, co wpływało na jej faunę: na odcinku od Janowa do Łążka Ordynackiego nie stwier-
dzono larw Gomphidae a z ważek w ogóle, przez trzy lata comiesięcznych badań, złowiono 
tylko jedną larwę Calopteryx virgo (Buczyński, ŁaBędzki 2012; Buczyński dane niepubl.). 
Natomiast w 2018 r. złowiono tu Gomphus vulgatissimus i nade wszystko – Ophiogomphus 
cecilia, co wskazuje na odrodzenie się fauny rzeki i potwierdza dobitnie sens inwestycji 
w ochronę środowiska.

Osobnego komentarza wymaga wylinka ważki z akwarium w sklepie zoologicznym. 
Rozwój w akwariach egzotycznych gatunków ważek, zawlekanych z różnych stron świa-
ta wraz z roślinami, jest prawdopodobnie dość częsty, choć zwykle przeoczany. Z Polski 
mamy dotąd tylko dwa doniesienia na ten temat – o Crocothemis servilia (drury, 1773) 
(Libellulidae) (Buczyński, Bielak-Bielecki 2012) i Ischnura senegalensis (raMBur, 1842) 
(Coenagrionidae) (Buczyński, oBŁoza 2018). Jednak w Europie stwierdzono już w ten spo-
sób ponad 40 gatunków (laister i in. 2014). Dlatego analizując wylinkę nieokreślonego 
wtedy jeszcze przedstawiciela rodziny Coenagrionidae z akwarium w Lublinie, autorzy tej 
pracy oczekiwali albo ponownego stwierdzenia I. senegalensis, albo odnotowania po raz 
pierwszy w Polsce innego gatunku egzotycznego. Tymczasem była to wylinka Erythromma 
viridulum, ważki krajowej i dość pospolitej na badanym obszarze (Bernard i in. 2009). 
Okazuje się więc, że mimo zamkniętych drzwi i pokryw na akwariach, skolonizowanie tych 
wybitnie sztucznych siedlisk przez ważki ze środowiska naturalnego jest możliwe (choć 
raczej skrajnie rzadkie). W tym przypadku sprzyjała temu bliskość doliny rz. Bystrzycy. 
Najprawdopodobniej do sklepu przypadkowo wleciała zapłodniona samica i nie mogąc się 
wydostać lub zwabiona obfitą roślinnością, złożyła jaja w akwarium. W pracy o Ischnu-
ra senegalensis (Buczyński, oBŁoza 2018), znajduje się następująca porada na wypadek 
znalezienia ważki w akwarium: „Najlepiej jest zacząć od eliminacji gatunków rodzimych 
– przecież nie można wykluczyć, że któryś z nich wleciał do szklarni i złożył tam jaja”. 
Opisywany przypadek jest dobitnym potwierdzeniem słuszności tej uwagi.
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