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Abstract. This work presents the analysis of dragonfly habitat survey results carried 

out in the years 2006-2007 within the territory of State Forests in Poland as well as 

discussion and problems related to the analysis. 

WSTÆP

W 2006 roku na podstawie Decyzji nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów 

Pañstwowych z dnia 25 lipca 2006r. przyjæto zasady oraz sposoby inwentaryzacji 

gatunków roúlin i zwierzàt bædàcych w zainteresowaniu Unii Europejskiej. Przed 

pracownikami terenowymi postawiono zadanie, do którego nie byli dostatecznie 

przygotowani. W úrodowisku leúnym zapanowaù niepokój zwiàzany z 

konsekwencjami caùego tego zjawiska. Z perspektywy czasu widaã, ýe emocje z 

tym zwiàzane zaczynajà opadaã. Nie znaczy to wcale, ýe problem posiadania na 

swoim terenie okreúlonych siedlisk czy gatunków naturowych zszedù na plan 

dalszy.  

SPOSTRZEÝENIA DO WYNIKÓW INWENTARYZACJI 

W LASACH

W efekcie inwentaryzacji leúnej prowadzonej w latach 2006-2007 w lasach 

pañstwowych stwierdzono, ýe wiele gatunków owadów wystæpuje w liczbie 

stanowisk znacznie wiækszej aniýeli dotychczas sàdzono. Takimi gatunkami sà np. 

czerwoñczyk fioletek, czerwoñczyk nieparek, zgniotek cynobrowy, pachnica, 

jelonek rogacz czy kozioróg dæbosz. Sà to owady stosunkowo ùatwe do zauwaýenia 

lub odszukania w terenie. Zwiækszona liczba stanowisk úwiadczyã moýe bardziej o 

duýych lukach w dotychczasowym rozpoznaniu entomologicznym, a mniej o 

wpùywie gospodarki leúnej na dany gatunek. Luki te najczæúciej wynikajà z 
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niedostatecznej liczby specjalistów, którzy mogliby prowadziã badania. Po 

przeprowadzeniu dokùadnej analizy wszystkich podanych stanowisk stosunkowo 

ùatwo moýna zauwaýyã, ýe czæúã stanowisk wykazanych w trakcie inwentaryzacji w 

lasach byùa wykazana nie na podstawie stwierdzonych na nich owadów (imagines, 

larw lub poczwarek), a na podstawie wystæpowania roúlin ýywicielskich (motyle) 

czy mikrosiedlisk przydatnych do rozwoju danego gatunku (niektóre chrzàszcze lub 

waýki). W efekcie moýna przypuszczaã, ýe rzeczywista liczba czynnych stanowisk 

jest najprawdopodobniej niýsza od ogólnej liczby rekordów podanych dla 

poszczególnych nadleúnictw. O ile? Na podstawie dostæpnych danych trudno to 

oszacowaã. 

Jednoczeúnie, w przypadku owadów niezwiàzanych bezpoúrednio z 

gospodarkà leúnà, 

chociaý rozwijajàcych siæ w lasach (owady drapieýne przynajmniej czæúciowo 

przechodzà cykl rozwojowy w róýnego rodzaju zbiornikach wodnych), moýna 

zauwaýyã innà zaleýnoúã. O sukcesie inwentaryzacyjnym decydowaù czæsto skùad 

zespoùów prowadzàcych inwentaryzacjæ. Moýna posùuýyã siæ tu przykùadem 

waýek, gdzie w wyniku zupeùnego przypadku, w kilka miesiæcy po zakoñczeniu 

inwentaryzacji ukazaù siæ „Atlas rozmieszczenia waýek w Polsce” [BERNARD I IN., 

2009] ze szczegóùowymi mapami wystæpowania poszczególnych gatunków. 

Porównujàc mapy ze stwierdzonymi stanowiskami z inwentaryzacji leúnej oraz 

mapy z Atlasu moýna z duýym prawdopodobieñstwem okreúliã, w których 

nadleúnictwach czy regionalnych dyrekcjach lasów pañstwowych inwentaryzacje 

wykonano siùami pracowników jednostek LP, a w których skorzystano z pomocy 

specjalistów. 

I tak, w przypadku trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia GEOFFROY IN 

FOURCROY) stanowiska zamieszczone w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 [Witkowski i Adamski, 2004] rozmieszczone sà na obszarze Polski 

stosunkowo równomiernie, z wyjàtkiem Polski poùudniowej i poùudniowo-

wschodniej (ryc. 1). Inwentaryzacja leúna wykazaùa wystæpowanie trzepli w 

nadleúnictwach Polski zachodniej i póùnocno-zachodniej oraz w niewielkim 

stopniu w Polsce centralnej (RDLP Radom). Taki ukùad danych wynikaù 

najprawdopodobniej z faktu, ýe na tych obszarach pracowali specjaliúci zajmujàcy 

siæ waýkami albo przynajmniej konsultowano z nimi uzyskane wyniki i w ramach 

uzupeùnieñ przekazali oni Lasom Pañstwowym swoje dane badawcze. Obszar 

Polski na wschód od linii Wrocùaw – Gdañsk, z wyùàczeniem RDLP Radom, jest 

„czarnà dziurà”. Brak jest jakichkolwiek stanowisk, ale to wynika 

najprawdopodobniej z faktu wykonywania inwentaryzacji siùami pracowników 

RDLP czy Nadleúnictw. Osoby prowadzàce inwentaryzacjæ w lasach bardzo czæsto 

nie rozróýniaùy owadów latajàcych w drzewostanach czy nad ùàkami úródleúnymi, 

bo nie miaùy odpowiedniego ku temu przygotowania. Dowodem na to moýe byã 
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zaùàczona mapa z „Atlasu waýek Polski”, gdzie na podstawie badañ specjalistów 

bardzo wyraênie widaã, jaki jest zasiæg trzepli zielonej w naszym kraju. 

W przypadku zalotki wiækszej (Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER) 

sytuacja wyglàda podobnie. Na mapie zamieszczonej w Poradniku…[Witkowski i 

Adamski, 2004] stanowiska zalotki sà rozmieszczone w miaræ równomiernie, z 

wyùàczeniem Polski centralnej (ryc.2). W inwentaryzacji leúnej gùówne skupiska 

stanowisk zalotki lokujà siæ w Polsce zachodniej i póùnocno-zachodniej, na terenie 

RDLP Olsztyn oraz RDLP Ùódê i Radom. Niemal caùkowicie brak jest informacji z 

Polski póùnocno-wschodniej i wschodniej (z wyùàczeniem okolic Lublina, 

Wùodawy i Sobiboru oraz Cheùma). Sytuacja taka równieý wynika z faktu pracy 

specjalistów tylko w niektórych rejonach Polski. 

Obszar Polski póùnocno-wschodniej i wschodniej wymaga ponownych 

badañ (przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych rezultatów inwentaryzacji), 

ale to nie leýy w gestii Lasów Pañstwowych. Podkreúliã naleýy, ýe Lasy Pañstwowe 

wykonaùy olbrzymià pracæ, niewspóùmiernà i niejako na wyrost w stosunku do ich 

aktualnych potrzeb gospodarczych. Úwiadczy to tylko o dalekowzrocznym 

spojrzeniu na problematykæ ochrony przyrody i ochrony úrodowiska w realizacji 

celów gospodarczych. W przypadku kolejnej inwentaryzacji z ramienia LP 

powinien to koordynowaã specjalista majàcy rozeznanie w róýnych grupach 

inwentaryzowanych owadów. 

W inwentaryzacji pominiæto najbardziej zagroýonà wyginiæciem w Polsce 

ùàtkæ ozdobnà Coenagrion ornatum (SELYS).  Z obszarów leúnych sà znane w 

ostatnich 15 latach przynajmniej 2 czynne stanowiska tego gatunku (na terenie 

Nadleúnictwa Ruszów) [ÙABÆDZKI 1995, Borkowski 1999 za ÙABÆDZKIM 1995] (ryc. 

3.). Kolejne czynne stanowisko znajduje siæ równieý na obszarach leúnych, ale na 

gruntach prywatnych (torfowiska Nowotarsko–Orawskie). Ùàtka zostaùa równieý 

stwierdzona na terenach otwartych w Polsce poùudniowo-wschodniej [Michalczuk 

2007].

Poniewaý jest to gatunek aktualnie ginàcy na obszarze Polski, uratowanie 

jego dla fauny kraju wymaga ochrony czynnej i powinno byã jednym z priorytetów 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Úrodowiska. 

Pewne korekty in plus wprowadziùy prace Wojewódzkich Zespoùów 

Specjalistycznych (WZS), które po zakoñczonej inwentaryzacji leúnej dokonaùy jej 

oceny, po uwzglædnieniu materiaùów z innych êródeù i w razie wàtpliwoúci 

korzystaùy ze wspóùpracy specjalistów z zakresu poszczególnych grup 

systematycznych inwentaryzowanych organizmów. Niestety, postàpiùy tak jedynie 

nieliczne WZS-y. Przykùadem takiego dziaùania jest Wojewódzki Zespóù 

Specjalistyczny w woj. lubuskim. W wyniku jego prac, po dokooptowaniu 

specjalistów okazaùo siæ, ýe liczba znanych i pewnych stanowisk niektórych 

gatunków wyraênie wzrosùa, a niektórych zmalaùa. W aktualnej sytuacji, przed 
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podjæciem jakichkolwiek decyzji gospodarczych, niezbædne wydaje siæ 

przeprowadzenie dodatkowych analiz wystæpowania i weryfikacji stwierdzonych 

stanowisk. 

GOSPODAROWANIE A OCHRONA GATUNKÓW

Problemy i zagadnienia jakie pojawiaùy siæ przed i po inwentaryzacji byùy i 

sà róýnorakie. Oto najczæstsze z nich: Jakie konsekwencje pociàga za sobà 

posiadanie na swoim terenie stanowiska „owada naturowego”? Jaki ma to wpùyw na 

prowadzenie gospodarki leúnej  o tzw. zrównowaýonym modelu gospodarowania? 

Co z faktem, iý za x lat, przy cyklicznym monitoringu okaýe siæ, ýe danego gatunku 

nie ma (wyginàù lub zniszczony zostaù jego biotop)? Jakie bædà tego skutki? Czy 

istniejà moýliwoúci zaradcze, jeúli tak, to jakie? Czy warto, czy naleýy lub trzeba 

podejmowaã próby uchronienia stanowiska lub gatunku przed jego zanikiem w 

danym terenie, a jak tak, to jakie? Pytañ podobnych i innych jest wiele. Na te kilka 

postawionych spróbujmy odpowiedzieã na przykùadzie zalotki wiækszej. 

Jest to waýka, która ze wzglædu na umiejscowienie biotopów, jest bardziej 

niý trzepla zwiàzana ze úrodowiskiem leúnym. 

Jakie konsekwencje pociàga za sobà posiadanie na swoim terenie 

stanowiska „owada naturowego”? Jest to jedno z kluczowych zagadnieñ, które 

wymusza okreúlone dziaùania na nadleúnictwie. Jednostka od tej chwili musi 

zaewidencjonowaã rekord w bazie danych, zaznaczyã go na mapach, wùàczyã do 

Planu Ochrony Przyrody. Aby objàã stanowisko odpowiednià ochronà powinno 

zidentyfikowaã najwaýniejsze zagroýenia. Niestety pojawia siæ tu problem, czy 

pracownicy nadleúnictwa majà wystarczajàce kompetencje do okreúlenia takich 

zagroýeñ. Z kolei w momencie opisania zagroýeñ jednostka powinna podjàã 

odpowiednie kroki zaradcze. I tu pojawiajà siæ wymierne problemy. Czy mierzyã 

siæ z naturalnà bàdê wtórnà sukcesjà zbiorników, miejsc rozwoju zalotki. Zdrowy 

rozsàdek oraz brak funduszów celowych poúwiæconych ochronie bezkrægowców w 

Unii Europejskiej wykluczajà takà moýliwoúã. Byùoby to moýliwe czæúciowo, 

gdyby refugium zalotki znajdowaùo siæ w terenie objætym programem ochrony 

siedlisk zwiàzanym np. z 4. lub 5. pakietem Programu Rolnoúrodowiskowego. 

Naturalnie, o ile nie kolidowaùoby to z ochronà przedmiotu ochrony. Jeýeli nie, 

zadania takie na obecnà chwilæ musiaùyby byã realizowane na koszt nadleúnictw. 

Jeýeli biotop jest typem dynamicznej sukcesji naturalnej to za kilka, 

kilkanaúcie lat zmienià siæ warunki do ýycia waýki i w sposób naturalny nie bædzie 

moýliwy jej dalszy rozwój na tym terenie. Dobrze zatem zidentyfikowaã i 

udokumentowaã stan refugium, aby mieã dowód na to, iý znikniæcie gatunku nie 

staùo siæ z winy zarzàdzajàcego terenem, a z przyczyn naturalnych. Duýym 

zagroýeniem, jakie obecnie przyspiesza procesy eutrofizacji zbiorników 

(zmieniajàc niekorzystnie warunki ýycia zalotki) jest niekontrolowane i 
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nieograniczone nawoýenie naturalne (zdarza siæ równieý bezpoúrednie wylewanie 

gnojowicy) do zbiorników lub na tereny podmokùe oraz nawoýenie sztuczne. 

Konsekwencje zaniku refugium gatunku naturowego, szczególnie z winy 

wùaúciciela terenu, nie sà jeszcze znane, aczkolwiek okreúlone sankcje wynikajà z 

rozporzàdzenia Ministra Úrodowiska i mogà byã skutecznie wykorzystywane przez 

róýnych pseudoekologów. Takim bezpoúrednim zagroýeniem refugiów zwiàzanym 

z realizacjà zadañ gospodarczych w lasach moýe byã zwalczanie szkodliwych 

owadów. Zalotki w wiækszoúci stanowisk zajmujà zbiorniki zlokalizowane na 

siedliskach borowych, miædzy drzewostanami sosnowymi. W Polsce zwalcza siæ 

owady szkodliwe zdecydowanie w takich drzewostanach. Dlatego z punktu 

widzenia prowadzonej gospodarki leúnej niezwykle istotne jest wùaúciwe 

postæpowanie w przypadku zwalczania. To, ýe obecnie mocno ogranicza siæ 

wykorzystanie insektycydów w leúnictwie (np. akty prawne UE: Rozporz¹dzenie nr 

1107/2009 i Dyrektywa 2009/128/WE, FSC itp.) nie eliminuje do koñca moýliwoúã 

ich stosowania. Waýne, aby stosowaã siæ do wytycznych opracowanych na potrzeby 

GDLP [Ùabædzki i in. 2009].  

Co moýna zrobiã, aby zachowaã na danym terenie stanowiska zalotki i czy 

jest to moýliwe? 

Otóý w wielu przypadkach jest to moýliwe. W czasie rozpoznawania 

stanowisk wystæpowania zalotki wiækszej w póùnocno-zachodniej czæúci Polski 

zauwaýono, iý sporà czæúã refugiów stanowià sztuczne i póùnaturalne zbiorniki 

budowane przez nadleúnictwa do celów przeciwpoýarowych. Drugim miejscem, w 

którym zalotki znajdujà úwietne moýliwoúci rozwoju, sà zbiorniki i tereny 

podmokùe powstajàce dziæki programom maùej retencji, które nadleúnictwa z 

sukcesem realizujà przy wsparciu z funduszy zewnætrznych. Te dwa rodzaje 

dziaùalnoúci dajà poúrednie moýliwoúci  zachowania gatunku bez koniecznoúci 

celowego inwestowania w kosztowne i nie dajàce gwarancji zadania 

powstrzymujàce sukcesjæ w danym refugium. Fakt posiadania na swoim terenie 

miejsc rozwoju waýek nie jest bez znaczenia dla wzmacniania roli biologicznego 

oporu úrodowiska. Z badañ Katedry Entomologii Leúnej UP w Poznaniu wynika, iý 

waýki redukujà znaczne iloúci stadiów rozwojowych (imagines i larw) owadów 

uwaýanych za szkodliwe. W terenie niejednokrotnie obserwowano jak imagines 

zalotki zabijaùy setki rojàcych siæ w tym czasie korników drukarzy.

W trakcie analizy wyników inwentaryzacji prowadzonej w Lasach 

Pañstwowych [Ùabædzki i in., 2009] zaproponowano nastæpujàce dziaùania majàce 

na celu ochronæ w/w gatunków waýek w trakcie wykonywanych planowych 

czynnoúci gospodarczych:

1. Negatywny wpùyw moýe przejawiaã siæ w momencie stosowania 

insektycydów do zwalczania szkodliwych owadów leúnych. Dla oszczædzenia 

osobników waýek (trzepli zielonej, zalotki wiækszej i ùàtki ozdobnej 
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intensywnie odýywiajàcych siæ dla uzyskania dojrzaùoúci pùciowej) 

przebywajàcych w drzewostanach oraz na ich skrajach, stosowanie 

insektycydów powinno byã ograniczone w okresie od poczàtku trzeciej dekady 

kwietnia do koñca sierpnia.

2. Do regulacji liczebnoúci szkodliwych owadów leúnych w drzewostanach 

graniczàcych z ciekami wodnymi, w których rozwijajà siæ trzepla, zalotka i 

ùàtka, dopuszczalne jest stosowanie biologicznych úrodków ochrony roúlin bez 

ýadnych ograniczeñ wynikajàcych z obecnoúci waýek.

ANALIZA I KONKLUZJE

W Polsce problemem jest rozdêwiæk pomiædzy czerwonà listà waýek Polski 

a postæpowaniem ochronnym wobec tych owadów [BERNARD i in. 2002, 2009]. Lista 

gatunków chronionych waýek w naszym kraju obejmuje juý wszystkie gatunki 

zagroýone, ale ma to niewielkie przeùoýenie na rzeczywistà politykæ ochronnà i 

dziaùania praktyczne. Dzieje siæ tak dlatego, ýe w róýnych, w duýym stopniu 

wymuszonych prawodawstwem miædzynarodowym, programach ochrony 

przyrody pod uwagæ sà brane tylko gatunki objæte Konwencjà Berneñskà i 

Dyrektywà Siedliskowà (zaùàczniki II i IV) oraz zwiàzanym z nià programem 

Natura 2000. W faunie Polski sà to w szczególnoúci trzepla zielona i zalotka 

wiæksza. Ùàtka ozdobna jest gatunkiem nowym w Dyrektywie Siedliskowej, 

dodanym jako propozycja polska po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej. Byã 

moýe wùaúnie ta „úwieýoúã” sprawia, ýe ùàtka jest niemal ignorowana w dziaùaniach 

ochronnych, w tym równieý w inwentaryzacji leúnej. A jest to jeden z najbardziej 

zagroýonych wyginiæciem gatunków owadów w faunie Polski. 

Wydaje siæ, ýe jeúli chodzi o waýki, powaýnym bùædem byùo wyznaczenie 

do inwentaryzacji w Lasach Pañstwowych trzepli zielonej i zalotki wiækszej. 

Instytucje czy osoby z nimi zwiàzane, które decydowaùy o takim a nie innym 

skùadzie gatunkowym do inwentaryzacji, podeszùy do problemu w sposób zupeùnie 

bezkrytyczny, bez uwzglædnienia areaùów wystæpowania tych gatunków w Europie. 

W efekcie duýe siùy i úrodki zostaùy skierowane na badania dwóch gatunków 

niezagroýonych, szeroko rozprzestrzenionych i rozpowszechnionych w kraju (co 

zresztà potwierdziùa inwentaryzacja). A zupeùnie pominiæto inwentaryzacje 

gatunków powaýnie zagroýonych, jak na przykùad wymierajàcej na naszych oczach 

ùàtki ozdobnej czy innego gatunku, najmniejszej w faunie Europy waýki: iglicy 

maùej (Nehalennia speciosa (Charpentier) bytujàcej w lasach i zwiàzanej z 

torfowiskami niskimi oraz niekiedy przejúciowymi. W pewnym sensie moýna 

jeszcze zaakceptowaã odpowiednio wywaýonà uwagæ przykùadanà do zalotki 

wiækszej. Jest ona gatunkiem tzw. parasolowym dla drobnych zbiorników 

dystroficznych oraz torfowisk niskich i swojà obecnoúcià moýe przyczyniaã siæ do 

zachowania tych cennych siedlisk i fauny z nimi zwiàzanej, w tym równieý iglicy 
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maùej. Natomiast prowadzenie szczególnej polityki ochronnej (a to przecieý ma na 

celu miædzy innymi Natura 2000) w stosunku do trzepli zielonej nie ma 

racjonalnego uzasadnienia w warunkach polskich.
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STRESZCZENIE
W efekcie inwentaryzacji leúnej prowadzonej w latach 2006-2007 w lasach 

pañstwowych stwierdzono, ýe wiele gatunków owadów wystæpuje w liczbie stanowisk 

znacznie wiækszej aniýeli dotychczas sàdzono. O sukcesie inwentaryzacyjnym decydowaù 

czæsto skùad zespoùów prowadzàcych inwentaryzacjæ.

Bezpoúrednim zagroýeniem refugiów waýek zwiàzanym z realizacjà zadañ 

gospodarczych w lasach moýe byã zwalczanie szkodliwych owadów.

W Polsce problemem jest rozdêwiæk pomiædzy czerwonà listà waýek Polski a 

postæpowaniem ochronnym wobec tych owadów [BERNARD i in. 2002, 2009]. Lista 

gatunków chronionych waýek w naszym kraju obejmuje juý wszystkie gatunki zagroýone, 

ale ma to niewielkie przeùoýenie na rzeczywistà politykæ ochronnà i dziaùania praktyczne. 

Gatunki: Leucorrhinia pectoralis oraz Ophiogomphus cecilia  naleýà do niezagroýonych, 

szeroko rozprzestrzenionych i rozpowszechnionych w kraju, co potwierdziùa równieý 

inwentaryzacja. W inwentaryzacji pominiæto ùàtkæ ozdobnà Coenagrion ornatum (SELYS). 

Jest to gatunek aktualnie ginàcy na obszarze Polski, uratowanie jego dla fauny kraju 

wymaga ochrony czynnej i powinno byã jednym z priorytetów.

SUMMARY 
As a result of forest habitat survey carried out in the years 2006-2007 in State 

Forests, it was found that many insect species are present in a much higher number of sites 

than previously thought. The success of the survey was much due to the composition of 

teams that carried out the survey.

Prevention of forest damaging insects connected with performance of forest 

management tasks may pose a direct threat to dragonfly refuges.

In Poland there exists a dissonance between the red list of Polish dragonflies and the 

protection measures with respect to these insects [Bernard et al. 2002, 2009]. The list of 

protected species includes all endangered species, but only to a limited extent it translates to 

real protection policy and practical protection measures. The species Leucorrhinia pectoralis 

and Ophiogomphus cecilia are among those unthreatened which was confirmed in the course 

of the survey carried out. The scope of survey did not include the Coenagrion ornatum 

(Selys) species. Currently, it is a critically endangered species in Poland which, in order to be 

preserved in national habitats, requires active protection measures that should be undertaken 

as a priority.    
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