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I Wstęp 

 Ważki, to grupa owadów o przeobrażeniu niezupełnym, których stadium larwalne występuje w wodach 

słodkich różnego typu. Natomiast dorosłe osobniki są uskrzydlone i większość swojego życia spędzają 

przebywając w pobliżu zbiorników wodnych (Dijkstra 2006). Są zwierzętami stosunkowo dobrze poznanymi 

zarówno w skali kraju jak i Europy. Dużo wiadomo na temat ich biologii oraz ekologii (Bernard i in. 2002, 2009, 

Córdoba-Augilar 2004).  

Na dużą popularność tego rzędu owadów wśród badaczy, niewątpliwie znaczący wpływ ma łatwość w 

prowadzeniu prac badawczych z ich wykorzystaniem (np. łatwe do rozpoznania, duże, stosunkowo niewielka 

liczba gatunków). Ponadto, są organizmami uważanymi jako modelowe w wielu badaniach ekologicznych 

(Córdoba-Augilar 2004). Także często służąc jako element waloryzacji oraz oceny naturalności siedlisk (np. 

Chovaniec i Waringer 2001, Buczyński i Czachorowski 1999, Śniegula 2006). 

Spośród 73 gatunków ważek spotykanych w faunie Polski, 16 zaliczanych jest do gatunków specjalnej 

troski. W tym, na liście gatunków chronionych znajduje się aż 15 z nich, 11 związanych z wodami stojącymi, 

natomiast pozostałe 4 preferują wody płynące. Na czerwonej liście ważek Polski umieszczonych zostało 7 

gatunków, spośród których 5 zakwalifikowano do kategorii zagrożonych (kategorie CR – krytycznie zagrożony i 

EN – zagrożony), a dwa dalsze do bliskich zagrożenia (kategoria NT) (Bernard i in. 2009, Rozporządzenie 2011). 

W Polsce, zasięgi występowania części gatunków nie pokrywają się w całości z obszarem zajmowanym 

przez kraj. Skutkuje to obecnością granic naturalnych zasięgów dla części z nich, na terytorium kraju. Taka 

sytuacja ma miejsce między innymi w regionie prowadzenia badań (Małopolska) (Bernard i in. 2009, Dijkstra 

2006). W efekcie, potencjalne bogactwo gatunkowe ważek na tym obszarze jest mniejsze w porównaniu do 

całego kraju. Ponadto, na granicach zasięgów niektórych gatunków, zwiększa się wrażliwości populacji na 

zaburzenia warunków środowiskowych. 

Prowadzone od wielu lat badania pozwoliły na zgromadzenie informacji, na temat zagrożeń 

wpływających w największym stopniu na populacje krajowe gatunków ważek. Zwłaszcza chronionych oraz 

umieszczonych na krajowej Czerwonej Liście. W świetle obecnych badań, największym zagrożeniem ważek jest 

zanik siedlisk, jest to szczególnie istotne dla gatunków stenotopowych, o wąskiej tolerancji ekologicznej. Pomimo, 

iż współczesna polityka krajów UE kładzie duży nacisk na kwestie związane z ochroną przyrody, w całym kraju 

możemy szukać przykładów złych praktyk negatywnie wpływających na przyrodę. W przypadku ważek duży 

wpływ ma działalność człowieka, począwszy od przekształceń naturalnych siedlisk. Przykładowo: kanalizacja 

oraz udrażnianie rzek, osuszanie obszarów wodno-błotnych, przekształcanie zbiorników w obiekty rekreacyjne. 

Niewątpliwie, także duży wpływ ma działalność rolnicza, gospodarcza oraz gospodarka wodno-ściekowa. 



                                                                      

   

Powodują one przyspieszoną eutrofizację, zwłaszcza drobnych zbiorników oraz chemizację zbiorników (Bernard i 

in. 2002). 



                                                                      

   

II  Metodyka 

 Przedmiotem prowadzonych badań  jest wykonanie waloryzacji chronionych gatunków ważek na 

wybranych 145 starorzeczach obszaru górnej Wisły. Ich podstawą są prace terenowe, realizowane według 

poniższej metodyki.  

Realizacja celu została podzielona na dwa etapy. Pierwszy – zakładający inwentaryzację 75 starorzeczy 

– został przeprowadzony w roku 2013, a jego wyniki są przedmiotem niniejszej publikacji. Drugi, w którym 

uwzględnionych będzie kolejnych 70 spośród wyznaczonych zbiorników, zaplanowano na rok 2014.  

Uznano, iż kontroli poddane zostaną osobniki dorosłe (imagines) a ich obecność będzie podstawą do 

wykonania waloryzacji. Wylinki stanowiły dodatkowe źródło informacji na temat występowania, statusu 

rozrodczego oraz stanu populacji. Na podstawie danych literaturowych (Bernard i in. 2009, Dijkstra 2006) 

wytypowanych zostało sześć chronionych gatunków ważek (Rozporządzenie 2011), których rozwoju można się 

spodziewać w badanych zbiornikach: Coenagrion armatum – łątka zielona, Sympecma paedisca – straszka 

północna, Leucorrhinia pectoralis – zalotka większa, L. caudalis – zalotka spłaszczona, L. albifrons – zalotka biało 

czelna, Aeshna viridis – żagnica zielona. Okres prac terenowych został dostosowany do fenologii występowania 

imagines oraz wylinek tych gatunków. 

Ustalona metodyka zakładała przeprowadzenie dwóch kontroli na każdym ze stanowisk, pierwsza w 

maju, druga w lipcu. Dla stanowisk, które uznano za nieodpowiednie do rozwoju chronionych gatunków ważek 

dopuszczano rezygnację z przeprowadzenia drugiej kontroli w lipcu. W trakcie wizyty na stanowisku 

obserwowano oraz w miarę możliwości szacowano liczebność wszystkich gatunków ważek. Ważki oznaczano w 

locie bądź łapano siatką entomologiczną, określano ich przynależność gatunkową, po czym wypuszczano. 

Notowano także zachowania rozrodcze, występowanie osobników młodocianych oraz pozostałe obserwacje. 

Stanowiska, na których stwierdzone zostały gatunki chronione penetrowano w poszukiwaniu wylinek, aby 

potwierdzić rozród gatunku. Obserwacje imagines były prowadzone w dni słoneczne – zachmurzenie do 

niewielkiego, wiatr do umiarkowanego, w godzinach od 10:00 do 18:00. 

Na cyfrowej mapie dostępnej na stronie projektu (http://www.iop.krakow.pl/wisla) zaznaczone zostały 

lokalizacje stanowisk, na których stwierdzono gatunki chronione. Podano także szacowaną liczebność oraz 

określono stan populacji w następującej skali mianowanej: dobry >umiarkowany >zły. Stan dobry, gdy 

potwierdzono rozród (zebrano wylinki, albo stwierdzono osobniki juwenilne lub intensywne zachowania 

rozrodcze). Stan umiarkowany, gdy rozród był prawdopodobny (odnotowano tylko dojrzałe imagines, obserwując 

sporadyczne zachowania rozrodcze lub chociaż liczne osobniki w odpowiednim siedlisku). Stan zły, w przypadku 

wszystkich pozostałych obserwacji gatunku (nie stwierdzono rozrodu). 

http://www.iop.krakow.pl/wisla


                                                                      

   

III Wyniki 

 W sezonie 2013 skontrolowano 75 starorzeczy, wytypowanych na podstawie mapy dostępnej na stronie 

http://www.iop.krakow.pl/wisla/.  Spośród zbadanych zbiorników w większości obserwowane były jedynie 

pospolite gatunki ważek. W kilku przypadkach zbiorniki były w zupełnym lub co najmniej bardzo zaawansowanym 

stadium sukcecji, w efekcie nie stwarzały odpowiednich warunków dla rozwoju ważek. W sezonie 2013 

stwierdzono trzy stanowiska rozrodu chronionych gatunków ważek.  

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis wszystkich skontrolowanych miejsc wraz z ogólnym spisem 

obserwowanych taksonów nie objętych ochroną prawną, nie będących przedmiotem waloryzacji. W 

charakterystyce zbiorników zwrócono uwagę na ich cechy mające znaczenie dla występowania ważek. 

 

1. Starorzecze nr 12 (Fot. nr 1) 

 

 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Nie stwierdzono żadnych gatunków 

ważek  

 

OPIS STARORZECZA 

Jest to niewielki zbiornik położony w międzywalu Wisły. Znajduje się w szeregu kilku podobnych, 

jednak o stabilniejszym poziomie wody, stanowisk. Zbiornik ten charakteryzuje się bardzo niskim 

poziomem wody (prawdopodobnie może okresowo wysychać), wybujałą roślinnością naczyniową, 

praktycznym brakiem otwartego lustra wody oraz otoczeniem zaroślami wierzbowymi. Jest to stanowisko 

bardzo niesprzyjające do rozwoju fauny ważek, w tym gatunków chronionych – nie stwierdzono żadnych 

osobników ważek. 

 

 

 

Fot. nr  1 

http://www.iop.krakow.pl/wisla/


                                                                      

   

2. Starorzecze nr 61 (Fot. nr. 2) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek. 

Ponadto stwierdzono występowanie 

gatunków nie objętych ochroną 

gatunkową: Sympecma fusca, Ischnura 

elegans, Coenagrion puella 

 

OPIS STARORZECZA 

Jest to wydłużonego kształtu starorzecze położone w międzywalu Wisły. Zbiornik otoczony jest 

zaroślami wierzbowymi, w wodzie znajdują się liczne makrofity tworzące potencjalne mikrosiedliska 

sprzyjające rozwojowi ważek. Woda przeźroczysta, w ciągu roku jej poziom ulega dużym wahaniom, nie 

stwierdzono obecności ryb. Razem ze stanowiskami nr: 59, 61, 62, 64, 66 i 67 tworzą jeden kompleks, 

częściowo połączonych ze sobą zbiorników. Pomimo obecności nielicznych osobników S. fusca nie udało 

się stwierdzić chronionego gatunku S. paedisca (preferuje podobne siedliska). Wartym podkreślenia jest 

fakt, iż spośród stwierdzonych gatunków ważek, reprezentowane były one tylko przez pojedyncze 

osobniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr  2 



                                                                      

   

3. Starorzecze nr 62  (Fot. nr 3) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Nie stwierdzono żadnych gatunków 

ważek 

 

 

OPIS STARORZECZA 

Niewielki zbiornik położony w międzywalu Wisły. Dookoła otoczony zaroślami wierzbowymi, 

poziom wody bardzo niski, zbiornik mocno przesychający. Razem ze stanowiskami nr: 59, 61, 62, 64, 66 i 

67 tworzą jeden kompleks, częściowo połączonych ze sobą zbiorników. W roku 2013 widoczna 

działalność człowieka, roślinność wierzbowa porastająca zbiornik oraz bezpośrednie otoczenie wycinana. 

Stanowisko bardzo niekorzystne dla rozwoju fauny ważek. 

 

4. Starorzecze nr 64  (Fot. nr 4) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Nie stwierdzono żadnych gatunków 

ważek 

 
 
 
 
 

 

Fot. nr 3 

Fot. nr 4 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Bardzo mały zbiornik położony w międzywalu Wisły, w dużej mierze zarośnięty zaroślami 

wierzbowymi. W trakcie majowej kontroli prawie całkowicie wyschnięty – cechuje się dużym astatyzmem. 

Razem ze stanowiskami nr: 59, 61, 62, 64, 66 i 67 tworzą jeden kompleks, częściowo połączonych ze 

sobą zbiorników. Ze względu na niekorzystną dynamikę hydrologiczną zbiornika, jest to stanowisko 

niekorzystne do rozwoju ważek. 

 

5. Starorzecze nr 66 (Fot. nr 5) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzono występowanie nielicznych 

osobników Calopteryx splendens, 

Coenagrion puella i Sympetrum 

sanguineum 

 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik o głębokości ok 1m, położony w międzywalu Wisły. Cechuje się zróżnicowaniem na dwa 

fragmenty. Pierwszy wąski i wydłużony, silnie zarośnięty przez roślinność naczyniową, przesychający bez 

otwartego lustra wody, drugi szerszy i głębszy z otwartym lustrem wody. Brak dobrze wykształconego 

szuwaru, woda przeźroczysta. Dookoła rosną zarośla wierzbowe. Razem ze stanowiskami nr: 59, 61, 62, 

64, 66 i 67 tworzą jeden kompleks, częściowo połączonych ze sobą zbiorników. Stanowisko nie stanowi 

dobrego siedliska do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 5 



                                                                      

   

6. Starorzecze nr 67 (Fot. nr 6) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzono występowanie pojedynczych 

osobników należących do następujących 

gatunków Sympecma fusca, Coenagrion 

puella 

 

 

OPIS STARORZECZA 

Niewielki zbiornik położony w międzywalu Wisły. Jest on prawie w całości zarośnięty przez 

roślinność naczyniową, prawie brak jest otwartego lustra wody, siedlisko monotonne pod względem 

występowania mikrosiedlisk. Razem ze stanowiskami nr: 59, 61, 62, 64, 66 i 67 tworzą jeden kompleks, 

częściowo połączonych ze sobą zbiorników. Jest to stanowisko niekorzystne dla rozwoju chronionych 

gatunków ważek. 

 

7. Starorzecze nr 78 (Fot. nr 7) 

 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Nie stwierdzono żadnych gatunków 

ważek 

Fot. nr 6 

Fot. nr 7 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Niewielki, otoczony zaroślami wierzbowymi zbiornik położony w międzywalu Wisły. Stanowisko 

cechuje się niestabilnym poziomem wody – w podczas kontroli obecna była woda, jednakże po strukturze 

roślinności (brak dobrze rozwiniętych zbiorowisk makrofitów) można wnioskować iż jest to zbiornik 

okresowo wysychający. Stanowisko niekorzystne do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

8. Starorzecze nr 84 (Fot. nr 8) 

 

 
 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Nie stwierdzono żadnych gatunków 

ważek  

 

 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik położony w międzywalu Wisłu. Zbiornik silnie zdegradowany, zapewne po utracie 

łączności z zbiornikiem 82 pogorszyły się warunki hydrologiczne. Praktycznie brak jest otwartego lustra 

wody. Złe warunki do rozwoju chronionych gatunków ważek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 8 



                                                                      

   

9. Starorzecze nr 87 (Fot. nr 9) 

 
 

 
 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Nie stwierdzono żadnych gatunków 

ważek  

 
 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik całkowicie wyschnięty. Brak wody oznacza, iż jest to stanowisko nie odpowiednie do rozwoju 

ważek, w tym gatunków chronionych. 

 

10. Starorzecze nr 88 (Fot. nr 10) 

 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Ponadto stwierdzono występowanie 

populacji następujących gatunków: Lestes 

sponsa, Ischnura elegans, Coenagrion 

puella, Erythromma najas, Platycnemis 

pennipes, Libellula depressa, Orthetrum 

albistylum, Sympetrum sanguineum 

OPIS STARORZECZA 

Starorzecze położone w międzywalu Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych. Woda 

mętna, z dużą ilością zawiesiny o dużych wahaniach jej poziomu. 

 

 

Fot. nr 9 

Fot. nr 10 



                                                                      

   

11. Starorzecze nr 89 (Fot. nr 11) 

 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu stwierdzono 

występowania chronionego gatunków 

ważki – Sympecma paedisca (stan zły) 

Ponadto stwierdzono wysoką liczebnosć 

Calopteryx splendens, Sympecma fusca, 

S. paedisca, Lestes sponsa, Ischnura 

elegans, Coenagrion puella, Erythromma 

najas, Platycnemis pennipes, Anax 

imperator, Somatochlora metal lica, 

Libellula depressa, Orthetrum albistyllum, 

O. cancellatum, Sympetrum sanguineum,  

OPIS STARORZECZA 

Stanowisko to jest tworzone przez szereg połączonych, przynajmniej okresowo, zbiorników. W 

okresie silniejszych wezbrań Wisły, stanowią one prawdopodobnie jeden zbiornik. Część spośród 

tworzących ten kompleks zbiorników silnie przesycha. Woda mętna z dużą ilością zawiesiny. Praktycznie 

brak jest makrofitów, część zbiorników wysycha. Dobrze widoczna intensywna działalność wędkarska. 

Stwierdzony tu został jeden chroniony gatunek ważek – Sympecma paedisca, stan populacji zły (bez 

potwierdzenia rozrodu). Odnotowano tylko jedną samicę tego gatunku. Na mapie dostępnej na stronie 

http://www.iop.krakow.pl/wisla/ zaznaczono miejsce jego występowania. Stanowisko jest mało dogodne 

do rozwoju gatunków ważek chronionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 11 

http://www.iop.krakow.pl/wisla/


                                                                      

   

12. Starorzecze nr 101 (Fot. nr 12) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek. 

Nie odnotowano innych gatunków ważek 

 

OPIS STARORZECZA 

Całkowicie wyschnięty zbiornik położony w międzywalu Wisły. Brak odpowiednich warunków do 

rozwoju fauny ważek, w tym gatunków chronionych. 

 

13. Starorzecze nr  102 (Fot. nr 13) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek. 

Nie odnotowano innych gatunków ważek  

 

OPIS STARORZECZA 

Niewielki, przesychający zbiornik położony w międzywalu Wisły. Woda przeźroczysta, obecne 

nieliczne makrofity. Stanowisko raczej ubogie pod względem zróżnicowania mikrosiedlisk. Zbiornik 

Fot. nr 12 

Fot. nr 13 



                                                                      

   

otoczony jest zaroślami wierzbowymi. Stanowisko nie jest obiecujące w kwestii występowania 

chronionych gatunków ważek. 

 

14. Starorzecze nr 117 (Fot. nr 14) 

 

 
 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek. 

Nie odnotowano innych gatunków ważek 
 

 

OPIS STARORZECZA 

Całkowicie wyschnięty zbiornik położony w międzywalu Wisły. Stanowisko nieodpowiednie do 

rozwoju fauny ważek, w tym gatunków chronionych. 

 

15. Starorzecze nr 139 (Fot. nr 15 ) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 
 

 

 

Fot. nr 14 

Fot. nr 15 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Wydłużony, położony w międzywalu Wisły zbiornik o niestabilnym poziomie wody oraz otoczony 

zaroślami wierzbowymi. Mało zróżnicowane siedlisko, niewielka ilość makrofitów. Zbiornik o potencjalnie 

niewielkim znaczeniu dla rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

16. Starorzecze nr 150 (Fot. nr 16) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 

 

OPIS STARORZECZA 

Niewielki zbiornik położony w międzywalu Wisły. Wahania poziomu wody, w tym całkowite 

przesychanie, powodują iż jest to stanowisko nieodpowiednie do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

17. Starorzecze nr 164 (Fot. nr 17) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 

Fot. nr 16 

Fot. nr 17 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Całkowicie wyschnięte i nieodpowiednie do rozwoju ważek stanowisko. Stanowisko to łączy się ze 

stanowiskiem nr 305. 

 

18. Starorzecze nr 169 (Fot. nr 18) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 
 

 

OPIS STARORZECZA 

Silnie przesychający zbiornik położony w międzywalu Wisły. Zbyt duże wahania poziomu wody 

oraz wysychanie zbiornika powoduje, iż jest to stanowisko nieodpowiednie do rozwoju ważek.  

 

19. Starorzecze nr 182 (Fot. nr 19) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 
 

 

Fot. nr 18 

Fot. nr 19 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Całkowicie wyschnięte i nieodpowiednie do rozwoju ważek stanowisko. 

 

20. Starorzecze nr  216 (Fot. nr 20) 

 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie liczne osobniki 

Coenagrion sp. 

 
 
 
 
 

 

OPIS STARORZECZA 

Jest to jeden z większych zbiorników w tej części doliny Wisły, bardzo głęboki, obwałowany niemal na 

całej długości, intensywnie użytkowany przez wędkarzy, zarybiany, oczyszczany. Siedlisko zbyt jednorodne, 

niekorzystne dla cennej odonatofauny. 

 

21. Starorzecze nr  220 (Fot. nr 21 ) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne dość liczne Coenagrion 

pulchellum, C. puella, C. hastulatum, 

nieliczne Libellula quadrimaculata. 

 

 

Fot. nr 20 

Fot. nr 21 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Jest to dość duży zbiornik o najbardziej „północnym” charakterze pośród starorzeczy w tej części doliny 

Wisły. Głęboki, brzegi porośnięte szuwarem jak również obecne makrofity pływające, w tym osoka aloesowata 

(ważna dla A. viridis). Potencjalnie cenne siedlisko, jednak w sezonie 2013 nie stwierdzono występowania 

chronionych ważek. 

 

22. Starorzecze nr  217 (Fot. nr 22, 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu stwierdzono występowanie jednego chronionego gatunku – straszki pospolitej – 

Sympecma paedisca. Stan zachowania gatunku  dobry.  

Ponadto na stanowisku występuje liczna populacja Sympecma fusca, Pyrrhosoma nympula, Coenagrion 

sp., Erythromma naja oraz dość liczne osobniki Aeshna mixta i Anax parthenope. Mniej liczni są 

przedstawiciele pozostałych Aeshnidae, jak również Lestidae  i Cordullidae. 

 
OPIS STARORZECZA 

Jest to jeden z większych zbiorników w tej części doliny Wisły. Charakteryzuje się bardzo 

zróżnicowaną budową, dużym udziałem odsłoniętej tafli wody, na dużym obszarze przerośniętej 

grążelem, fragmentami szuwarów, zabagnień, zadrzewień. Na obszarach przyległych znajdują się pola 

uprawne, osady ludzkie. Jest on również w przeważającej części użytkowany przez wędkarzy. Na 

niewielkim obszarze na południowym oraz północnym końcu zbiornika stwierdzono występowanie oraz 

rozród chronionego gatunku S. paedisca. (zaznaczono na mapie http://www.iop.krakow.pl/wisla/) 

Fot. nr 22 Fot. nr 23 

http://www.iop.krakow.pl/wisla/


                                                                      

   

Liczebność populacji jest stosunkowo niska (szacowana jest na około kilkudziesiąt osobników dla całego 

zbiornika), jednak dochodzi do rozrodu i letniego wylotu nowego pokolenia. Na fotografii nr 22 

przedstawiono stanowisko S. paedisca na południowej odnodze starorzecza. Pomimo występowania w 

północnej części zbiornika niewielkiej populacji osoki aloesowatej (Fot. nr 23) – rośliny koniecznej dla 

rozrodu żagnicy zielonej (Aeshna viridis) – nie stwierdzono obecności tej ważki. 

 

24. Starorzecze nr 219 (Fot. nr 25) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie średnio liczne osobniki 

Coenagrion sp., Ischnura elegans, 

Pyrrhosoma nymphula. 

 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to duży, głęboki zbiornik, ze słabo rozwiniętą roślinnością wodną, położony na otwartym terenie. 

Brak warunków do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 
25. Starorzecze nr 221 (Fot. nr 26) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Z gatunków najliczniejszych, 

odnotowanych na tym stanowisku można 

wymienić: Sympecma fusca, Ischnura 

elegans, oraz pojedyncze osobniki 

Cordulia aenea, Brachytron pratense. 

Fot. nr 25 

Fot. nr 26 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik porośnięty rdestnicą, niewielkim szuwarem z pałką wodną. Wszystkie osobniki S. 

fusca zostały stwierdzone tylko w jednej niewielkiej zatoczce, odznaczającej się względnie dobrymi 

warunkami dla ważek z rodzaju Sympecma. Jednak S. paedisca nie stwierdzono. Siedlisko odznaczą 

się przeciętną wartością z odontologicznego punktu widzenia, małe zróżnicowanie głębokości zbiornika, 

brak płycizn z bogatą roślinnością makrofitową. 

 
26. Starorzecze nr 222 (Fot. nr 27) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Z gatunków najliczniejszych, 

odnotowanych na tym stanowisku można 

wymienić: Sympecma fusca, Ischnura 

elegans, oraz pojedyncze osobniki 

Cordulia aenea i Anax imperator 

 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik porośnięty rdestnicą, niewielkim szuwarem z pałką wodną, mocno zacieniony 

wierzbami porastającymi jego brzegi. Pomimo obecność Sympecma fusca (gatunku spokrewnionego 

oraz o podobnych wymaganiach do chronionego Sympecma paedisca), nie stwierdzono występowania 

tego drugiego. Siedlisko niekorzystne dla odonatofauny, głównie ze względu na duże ocienienie 

zbiornika, brak płycizn z bogatą roślinnością makrofitową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 27 



                                                                      

   

27. Starorzecze nr 223 (Fot. nr 28) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzone nieliczne osobniki 

Sympecma fusca, Coenagrion puella, 

Ischnura elegans. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to niewielki zbiornik, położony w zadrzewionym obszarze, brzegi porasta niski szuwar z oczeretem, 

manną. Siedlisko potencjalnie obiecujące dla rozrodu straszek, jednak nie stwierdzono występowania 

chronionej S. paedisca. 

 
28. Starorzecze nr 224 (Fot. nr 29 ) 

 
 
 
 
 
 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzone nieliczne osobniki 

Coenagrion puella oraz Libellula 

quadrimaculata. 

 
 
 
 

 

OPIS STARORZECZA 

Jest to niewielki zbiornik z włosienicznikiem, oczeretami oraz rzęsą wodną. Wokół zadrzewiania z 

topolą i wierzbą. Siedlisko nie stwarza warunków do rozwoju cennych gatunków ważek. 

Fot. nr  29 

Fot. nr  28 



                                                                      

   

29. Starorzecze nr 225 (Fot. nr 30) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzone nieliczne osobniki 

Sympecma fusca, Ischnura elegans, 

Coenagrion puella 

 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to niewielki, płytki zbiornik, zarastający szuwarem. Wokół nieużytki oraz zadrzewiania z topolą i 

wierzbą. Siedlisko potencjalnie obiecujące dla rozrodu straszek, jednak nie stwierdzono występowania S. 

paedisca. 

 
30. Starorzecze nr 226 (Fot. nr 31) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie pojedyncze osobniki 

Platycnemis pennipes. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to duży, głęboki zbiornik, ze stromymi brzegami, licznymi „zejściami” do wody, przygotowanymi 

przez wędkarzy i miejscami biwakowymi. Bardzo słabo rozwinięta roślinność makrofitowa. Brak warunków 

rozwoju cennych gatunków ważek.  

Fot. nr  30 

Fot. nr 31 



                                                                      

   

31. Starorzecze nr 227 (Fot. nr 32 )  

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Nie stwierdzono rozrodu pospolitych 

gatunków ważek, jedynie przelatujące 

Coenagrion sp. 

 

OPIS STARORZECZA 

Jest to średnich rozmiarów zbiornik, nad którym przebiega autostrada. Pomimo bujnie rozwiniętego 

szuwaru, wiosną 2013 nie zaobserwowano rozrodu ważek z rodzaju Sympecma. Prawdopodobnie bliskość 

autostrady i być może spływ zanieczyszczeń do wody – uniemożliwia zasiedlenie zbiornika przez ważki. 

 

32. Starorzecze nr 228 (Fot. nr 33) 
  

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Odnotowano bardzo nieliczne osobniki: 

Sympecma fusca, Ischnura elegans, oraz 

pojedynczego samca Brachytron pratense 

 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik mocno zarastający i podsychający. Ponadto poddany silnej antropopresji 

(bliskość osiedli, zasypywanie liśćmi i gałęziami). Pomimo obecność Sympecma fusca, nie stwierdzono 

występowania S. paedisca. Siedlisko umiarkowanie korzystne dla rozwoju cennej odonatofauny.  

Fot. nr 30 Fot. nr 32 

Fot. nr 33 



                                                                      

   

33-35. Starorzecze nr 230, 296, 295 (zdjęcia nr 34, 35, 36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczach nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Na stanowisku odnotowano dość liczne 

juwenilne oraz dojrzałe osobniki 

Coenagrion sp., liczne samce Ischnura 

elegans oraz kilka samców Cordulia 

aenea, pojedynczego samca Anax 

parthenope. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. nr 34 

Fot. nr 35 

Fot. nr 36 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Opisywane trzy zbiorniki są położone bardzo blisko siebie, w międzywalu, kilka metrów od koryta 

rzeki. Z perspektywy odontologicznej można uznać je za jedno stanowisko, dlatego też opisywane są 

łącznie. Ze względu  na bliskość rzeki, zbiorniki są narażone na istotne wahania poziomu wody, 

niszczenie makrofitów; na pewno istotne jest też drapieżnictwo ryb. Wiosną 2013 obserwowany był silny 

zakwit oraz skutki wypalania traw. Stanowisko nie sprzyja rozwojowi cennej odonatofauny.  

 

36. Starorzecze nr 232 (zdjęcie nr 37) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczach nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Na stanowisku odnotowano nieliczne 

osobniki Ischnura elegans, Coenagrion 

sp., oraz kilka samców Cordulia aenea, 

pojedynczego samca Sympecma fusca i 

Erythromma najas 

 
 

OPIS STARORZECZA 

Starorzecze ma wydłużony kształt, o dużym udziale odsłoniętej tafli wodnej, położone jest w 

pobliżu asfaltowej drogi oraz komercyjnych stawów hodowlanych. Brak suchej, ubiegłorocznej 

roślinności szuwarowej – cennej dla rozrodu Sympecma paedisca. Na pewno spore znaczenie 

(negatywne) dla funkcjonowania ekosystemu tego miejsca ma działalność wędkarska. Stanowisko nie 

jest korzystne dla rozwoju cennej odonatofauny.  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 37 



                                                                      

   

37. Starorzecze nr 233 (Fot. nr 38) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Bardzo nielicznie reprezentowane były 

jedynie Sympecma fusca oraz 

Coenagrion sp. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik z dużym udziałem otwartej tafli wodnej, w strefie przybrzeżnej niewielki szuwar z 

manną. Na siedlisku nie stwierdzono cennej odonatofauny. 

 
38. Starorzecze nr  234 (Fot. nr 39) 

  

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Bardzo nielicznie reprezentowane były 

jedynie Sympecma fusca oraz 

Coenagrion sp. 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik z dużym udziałem otwartej tafli wodnej, w strefie przybrzeżnej niewielki szuwar. 

Na siedlisku nie stwierdzono cennej odonatofauny. 

 

 

 

Fot. nr 38 

Fot. nr 39 



                                                                      

   

39. Starorzecze nr  235 (Fot. nr 40) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Bardzo nielicznie reprezentowane były 

jedynie Coenagrion sp. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik z dużym udziałem otwartej tafli wodnej, w strefie przybrzeżnej wąski pas szuwaru, 

jak również widoczny niewielki zakwit glonów. Siedlisko niekorzystne dla cennej odonatofauny, głównie 

ze względu na ubogą florę makrofitów i mało skomplikowaną strefę brzegową. 

 

40. Starorzecze nr 236 (Fot. nr 41 ) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Bardzo nielicznie reprezentowane były 

jedynie Coenagrion sp. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik całkowicie zarośnięty rzęsą wodną, w strefie przybrzeżnej szuwar z pałką i 

trzciną. Siedlisko niekorzystne dla cennej odonatofauny, głównie ze względu na obecność rzęsy, brak 

zróżnicowania głębokości, ubogą florę makrofitów. 

Fot. nr 40 

Fot. nr 41 



                                                                      

   

41. Starorzecze nr  237 (Fot. nr 42) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Z gatunków najliczniejszych, 

odnotowanych na tym stanowisku można 

wymienić: Ischnura elegans, Coenagrion 

puella 

 

 
OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik należący do prywatnego właściciela, prawdopodobnie zarybiany, szuwar jest 

koszony, ponadto znajduje się on na otwartym terenie wśród pól, co skutkuje ekspozycją na silne 

porywy wiatru. Duży udział otwartej tafli wodnej, w strefie przybrzeżnej niewielki szuwar z manną. 

Siedlisko niekorzystne dla cennej odonatofauny, głównie ze względu na małe zróżnicowanie głębokości, 

brak płycizn z bogatą roślinnością makrofitową. 

 

42. Starorzecze nr 238  (Fot. nr 43) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Notowane jedynie nieliczne osobniki 

Sympecma fusca oraz Coenagrion sp. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik o otwartej tafli wody obrośnięty bujnym szuwarem. Poza tą roślinnością innych 

Fot. nr 42 

Fot. nr 43 



                                                                      

   

makrofitów brak. Siedlisko niekorzystne dla cennej odonatofauny, głównie ze względu na brak 

zróżnicowania głębokości, zbyt jednorodną szatę roślinną, obecność ryb. 

 

43. Starorzecze nr  242 (Fot. nr 44) 

 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Odonatofauna zbiornika mało liczna, 

notowano pojedyncze osobniki: 

Sympecma fusca, Coenagrion puella, 

Brachytron pratense, Anax imperator, 

Libellula depressa, L. quadrimaculata,  

 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik położony w pobliżu budynków gospodarskich, widoczne są ślady wybierania osadów 

z dna. Wiosną szuwar oraz okoliczne łąki są wypalane. Widoczna była również instalacja do poboru, bądź 

zrzutu wody. Ponadto znajduje się on na otwartym terenie, co skutkuje ekspozycją na silne porywy wiatru. 

Charakter zbiornika wskazuje, że ograniczenie ingerencji ludzkiej mogłoby skutkować powstaniem siedlisk 

dogodnych dla cennej fauny ważek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. nr 44 



                                                                      

   

44. Starorzecze nr 241 (Fot. nr 45)  

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie nieliczne Ischnura elegans, 

Coenagrion puella, Erythromma najas, 

Platycnemis pennipes,  

 

OPIS STARORZECZA 

Starorzecze średniej wielkości, głębokie, o stromych brzegach porośniętych wierzbami, brak 

makrofitów. Stanowisko nie stwarza warunków bytowania chronionych gatunków ważek. 

 

45. Starorzecze nr 244 (Fot. nr 46) 

  
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Na stanowisku odnotowano pojedyncze: 

L. quadrimaculata, nieliczne I. elegans 

oraz bardzo liczne E. najas, 

 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik przepływowy, o wysokiej trofii, z szuwarem oraz charakteryzujący się obecnością ryb. 

Położny w dość urozmaiconym krajobrazie. Nie udało się zidentyfikować jakie dokładnie czynniki są 

odpowiedzialne za bardzo ubogą odonatofaunę tego miejsca. 

Fot. nr 46 

Fot. nr 45  



                                                                      

   

46. Starorzecze nr 305 (Fot. nr 47) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 
 
 

 

OPIS STARORZECZA 

Całkowicie wyschnięte i nieodpowiednie do rozwoju ważek stanowisko. Stanowisko to łączy się ze 

stanowiskiem nr 164. 

 

47. Starorzecze nr 319 (Fot. nr 48) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Stwierdzono występowanie innych niż 

chronione, następujących gatunków 

ważek: Sympecma fusca, Ischnura 

Elegans, Coenagrion puella, 

Erythromma najas, E. viridulum 

Platycnemis pennipes, Aeshna isoceles, 

Anax imperator Cordulia aenea, Libellula 

quadrimaculata, Orthetrum albistylum, 

Crocothemis erythrea, Sympetrum 

sanguineum 

 

Fot. nr 47 

Fot. nr 48 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Niewielkie starorzecze, otoczone łąkami kośnymi położone w międzywalu Wisły. Zbiornik 

stosunkowo głęboki z dobrze rozwiniętą strefą szuwaru wysokiego oraz licznymi makrofitami 

zanurzonymi w wodzie. Woda przeźroczysta, obecne są wypłycenia porośnięte makrofitami, znajduje się 

tutaj dużo mikrosiedlisk sprzyjających rozwojowi licznych gatunków ważek. Pomimo występowania S. 

fusca oraz odpowiedniemu do rozwoju siedliska (ubiegłoroczne, martwe fragmenty roślin szuwaru 

wysokiego), nie udało się stwierdzić S. paedisca. Zbiornik wydaje się być odpowiednim do rozwoju 

chronionych gatunków ważek, trudno jest wiec podać przyczynę nie odnotowania żadnego z tych 

gatunków. 

 

48. Starorzecze nr 321 (Fot. nr 49) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 

 

OPIS STARORZECZA 

Bardzo mały zbiornik położony w międzywalu Wisły. Cechuje się silnym astatyzmem, po strukturze 

roślinności oraz bardzo niskim poziomie wody można wnioskować, iż często mocno przesycha. Z 

powyższych powodów zbiornik ten nie jest odpowiednim siedliskiem do rozwoju chronionych gatunków 

ważek. 

 

 

 

 

 

Fot. nr 49 



                                                                      

   

49. Starorzecze nr  351(Fot. nr 50) 

 
 
 
 
 
 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzone liczne osobniki Sympecma 

fusca, Ischnura elegans i Coenagrion 

puella, oraz mniej liczne Pyrrhosoma 

nymphula, Erythromma najas, Aeshna 

cyanea, Cordulia aenea, Libellula 

quadrimaculata 

OPIS STARORZECZA 

Jest to rozległy zbiornik, zarastający wysokim szuwarem. Położony w pobliżu zakładów przemysłowych. 

W części zachodniej woda ma bardzo intensywny zapach (prawdopodobnie zrzut zanieczyszczeń), pokryta 

jest biofilmem. Nie odnotowano tam żadnych osobników ważki. W części wschodniej, zachowanej w lepszym 

stanie, obserwowano stosunkowo dużo gatunków ważek. Jednak na siedlisku nie stwierdzono chronionych 

taksonów. 

 
50. Starorzecze nr 361(Fot. nr 51) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzono bardzo nieliczną populację 

ważek (pojedyncze Coenagrion puella, 

Erythromma najas, Libellula depressa). 

 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to niewielki, ocieniony zbiornik, z mętną wodą i niewielkim szuwarem. W pobliżu zabudowania i 

Fot. nr  50 

Fot. nr  51 



                                                                      

   

pola uprawne. Starorzecze nie stanowi dobrego miejsca rozrodu chronionych ważek. 

 

51. Starorzecze nr  367 (Fot. nr 52) 

 Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Stwierdzone liczne osobniki Ischnura 

elegans, Coenagrion puella, Erythromma 

najas, Platycnemis pennipes oraz 

pojedyncze C. pulchellum, Brachytron 

prathense, Aeshna cyanea, A. grandis, 

Cordulia aenea, Epiteca bimaculata  

 
OPIS STARORZECZA 

Jest to duży, głęboki zbiornik, użytkowany przez wędkarzy (na brzegu jest baza wędkarska, 

organizowane są zawody wędkarskie itp.). Makrofity dobrze rozwinięte, jednak regularnie usuwany jest ich 

nadmiar przez wędkarzy. Wokół łąki i pola. Siedlisko potencjalnie obiecujące dla odonatofauny, jednak ze 

względu na intensywną gospodarkę wędkarską nie stanowi dobrego miejsca rozrodu chronionych ważek. 

 

52-54. Starorzecza nr 406, 407, 408 (Fot. nr 53, 54, 55) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 
 

Fot. nr 53 

Fot. nr  52 



                                                                      

   

 

 
 

OPIS STARORZECZA 

Wydłużonego kształtu zbiorniki, ułożone w jednej linii i jednocześnie tworzące kompleks niemal 

identycznych stanowisk. Są to bardzo silnie zdegradowane zbiorniki - poziom wody jest zmienny, w 

pewnych obszarach jest jej brak, słabo zróżnicowane mikrosiedliska (m.in. mało makrofitów), bardzo 

duże zacienienie, otoczenie stanowią pola uprawne. Ponadto zbiorniki pełnią funkcję nielegalnego 

składowiska odpadów. Stanowiska te nie są odpowiednie do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 54 

Fot. nr 55 



                                                                      

   

55. Starorzecze nr 422 (Fot. nr 56) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Calopteryx splendens, Lestes 

barbarus, Lestes sponsa, Ischnura 

Elegans, Coenagrion puella, Coenagrion 

pulchellum, Erythromma najas, Anax 

imperator, Cordulia aenea, Libellula 

depressa, Libellula quadrimaculata, 

Sympetrum vulgatum 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik powstały na skutek zbierania się wody w wydłużonym zagłębieniu – być może 

nieudrażniany rów melioracyjny. Stanowisko w najgłębszym miejscu ma około 1,2 m głębokości oraz jest 

połączone z kanałem odwadniającym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się pastwisko dla krów, 

zbiornik natomiast stanowi dla nich wodopój. Zbiornik wydaje się być obiecujący dla rozwoju ważek – 

dobrze rozwinięty szuwar wysoki, woda trochę mętna z lekko wyczuwalnym odorem, z licznymi 

makrofitami. Jednakże pomimo, jak mogłoby się wydawać, potencjalnie odpowiedniej bazy siedliskowej 

nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ważek, trudno jest określić co jest główną 

przyczyną takiego stanu, być może obecność krów i dostarczanych przez nie biogenów. Z drugiej strony 

powodem może być silne przesychanie zbiornika, co prawda podczas prowadzenia badań nie 

odnotowano dużych wahań poziomu wody, jednak z relacji mieszkańców wynika iż w poprzednich latach 

zbiornik często wysychał. 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 56 



                                                                      

   

56. Starorzecze nr 424 (Fot. nr 57 ) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

 
 

 

OPIS STARORZECZA 

Całkowicie wyschnięte i nieodpowiednie do rozwoju ważek stanowisko. 

 

57. Starorzecze nr  427 (Fot. nr 58) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Calopteryx splendens, Lestes 

sponsa, Ischnura Elegans, Coenagrion 

puella, Coenagrion pulchellum, Gomphus 

vulgatissimus, Libellula quadrimaculata, 

Sympetrum sanguineum,  

OPIS STARORZECZA 

Izolowany, o wydłużonym kształcie zbiornik, położony pomiędzy ruchliwą drogą asfaltową a wałem 

Wisły, dookoła otoczony drzewami, które w dużym stopniu go zacieniają. Obecny duży fragment lustra 

wody, oraz dobrze rozwinięty szuwar wysoki, bardzo niewiele natomiast jest makrofitów zanurzonych i o 

Fot. nr 57 

Fot. nr 58 



                                                                      

   

liściach pływających. Woda przeźroczysta, w lipcu poziom lustra wody podniósł się o około 1 m. Północny 

fragment jest silnie wypłacony, mocno zarośnięty roślinnością szuwarową oraz brak otwartego lustra 

wody. Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, wydaje się iż nie jest to dobre stanowisko 

do ich rozwoju. 

 

58. Starorzecze nr 428 (Fot. nr 59) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Calopteryx splendens, Ischnura 

Elegans, Enalagma cyathigerum, 

Coenagrion puella, Erythromma najas, 

Aeshna isoceles, Anax imperator 

Orthetrum albistylum 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik otoczony polami uprawnymi, jest on użytkowany jako staw rekreacyjny przez prywatną 

osobę, regularnie zarybiany i użytkowany wędkarsko. Ponadto został on niedawno powiększony przy 

użyciu koparki. W wodzie praktycznie brak jest makrofitów, jedynie lokalnie występuje szuwar wysoki oraz 

pojedyncze rośliny o liściach zanurzonych, woda nieprzeźroczysta. Stanowisko nie jest sprzyjające do 

rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 59 



                                                                      

   

59. Starorzecze nr 431 (Fot. nr 60)  

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Odnotowano jedynie pojedynczego 

osobnika Coengarion puella. 

 
 
 
 
 

 

OPIS STARORZECZA 

Jest to wysychający zbiornik, zarastający turzycą. Brzegi są wypalane. Nie ma warunków do rozrodu 

ważek.  

 
60. Starorzecze nr  436 (Fot. nr 61) 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu stwierdzono 

występowania jednego chronionego 

gatunku Straszki północnej – Sympecma 

paedisca.  

Liczebność tej populacji szacuję na około 

20 osobników, natomiast jej stan oceniam 

jako dobry. Na stanowisku ponadto 

obecne były nieliczne Lestidae, 

Aeshnidae, Cordulidae. Bardzo licznie 

reprezentowan były natomiast Sympetrum 

sanguineum oraz Coenagrion puella. 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik z otwartą wodą, porastającą grążelem w przeważającej części, towarzysza mu również 

Fot. nr 61  

Fot. nr 60 



                                                                      

   

zadrzewiania, jak też w północno-wchodniej części obszar wypłycony, z szuwarem oraz turzycowiskiem. 

Właśnie w tej części szuwarowej (zaznaczono na mapie http://www.iop.krakow.pl/wisla/)  zaobserwowano 

rozród Sympecma paedisca. Ze względu na bliskość wału, wypalanego przez lokalną ludność, siedlisko jest 

bezpośrednio zagrożone zniszczeniem przez pożar. 

 

61. Starorzecze nr 243 (Fot. nr 62)  

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie średnio liczne osobniki 

Coenagrion sp., Platycnemis pennipes, 

Pyrrhosoma nymphula. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to duży zbiornik, swoim pokrojem przypominający koryto rzeki. Głęboki o stromych brzegach, 

użytkowany przez wędkarzy. Praktycznie nie występują w nim żadne makrofity. Nie ma warunków do rozwoju 

chronionych gatunków ważek.  

 

62. Starorzecze nr  463 (Fot. nr 63) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie kilka osobników 

Coenagrion sp. 

 
 
 

Fot. nr 63 

Fot. nr 62 

http://www.iop.krakow.pl/wisla/


                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Jest to niewielki, płytki zbiornik, zarastający manną, latem może wysychać. Siedlisko zbyt jednorodne i 

niekorzystne dla cennej odonatofauny. 

 

63. Starorzecze nr 464 (Fot. nr 64) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie kilka osobników 

Coenagrion sp. 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to niewielki, płytki zbiornik, zarastający manną, latem może wysychać. Siedlisko niekorzystne dla 

cennej odonatofauny. 

 

64. Starorzecze nr 470 (Fot. nr 65) 

 
 
 
 
 
 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Fauna ważek średnio liczna. Notowano 

około 20 terytorialnych samców 

Brachytron pratense, pojedyncze Libellula 

quadrimaculata i Cordulia aenea oraz 

dość liczne Sympecma fusca i nieliczne 

Coenagrion sp. oraz Pyrrhosoma 

nymphula. 

Fot. nr 64 

Fot. nr 65 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Jest to duży zbiornik o bardzo zróżnicowanej budowie, licznymi mikrosiedliskami, z wypłyceniami, 

zabagnieniami, turzycowiskiem, strefą głębokiej wody, zadrzewieniami osłaniającymi od wiatru. Makrofity 

zróżnicowane i dość bogate. Potencjalnie stanowisko obiecujące, jednak nie stwierdzono chronionych 

gatunków ważek. Być może zarybianie oraz działalność prywatnych właścicieli odpowiedzialna jest za 

zubożenie gatunkowe tego stanowiska. 

 

65. Starorzecze nr 476 (Fot. nr 66) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Calopteryx splendens, Ischnura 

Elegans, Coenagrion puella, C. 

pulchellum, Erythromma najas, 

Platycnemis pennipes, Gomphus 

vulgatissimus, Cordulia aenea, Aeshna 

isoceles, Anax imperator, Anax 

parthenope, Libellula quadrimaculata, 

Orthetrum albistylum, Sympetrum 

sanguineum 

OPIS STARORZECZA 

Duży, wydłużony zbiornik, w dużej mierze otoczony szpalerem drzew. Stanowisko składa się z 

dwóch fragmentów połączonych wąskim kanałem. Mniejszy z nich znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie mało uczęszczanej drogi asfaltowej oraz łączy się kanałem ze znajdującym się w odległości 

kilkudziesięciu metrów zbiornikiem nr 477. Większy, otoczony łąkami kośnymi, fragment zbiornika 

cechuje się dużym zróżnicowaniem mikrosiedlisk – obecne są: dobrze wykształcony szuwar wysoki oraz 

dużo makrofitów o liściach zanurzonych i pływających. Na uwagę zasługuje występowanie osoki 

aloesowatej (Stratiotes aloides), rośliny niezbędnej do rozwoju chronionego gatunku ważki Aeshna viridis. 

Fot. nr 66 



                                                                      

   

Pomimo potencjalnej bazy siedliskowej dla części chronionych gatunków ważek nie udało się stwierdzić 

ich występowania. 

 

66. Starorzecze nr  477 (Fot. nr 67) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Calopteryx splendens, Lestes sp., 

Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion 

puella, Platycnemis pennipes, Sympetrum 

sanguineum, Sympetrum vulgatum, 

Sympetrum flaveolum 

OPIS STARORZECZA 

Jest to zbiornik połączony kanałem ze stanowiskiem nr 476. Zbiornik otoczony szpalerem drzew i 

krzewów, które w dużej mierze zacieniają lustro wody. Słabo wykształcony szuwar, prawie brak jest w 

wodzie makrofitów, woda nieprzeźroczysta z zakwitami glonów. Niektóre fragmenty zbiornika mocno 

przesychają, ponadto jest to miejsce nielegalnego składowania śmieci. Jest to stanowisko niesprzyjające 

do rozwoju chronionych gatunków ważek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. nr 67 



                                                                      

   

67. Starorzecze nr 489 (Fot. nr 68) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Calopteryx splendens, Ischnura 

Elegans, Coenagrion puella, Cordulia 

aenea, Sommatochlora mettalica, 

Libellula quadrimaculata, L. depressa, 

Orthetrum albistylum  

OPIS STARORZECZA 

W skład tego stanowiska wchodzą dwa zbiorniki przedzielone bardzo niską groblą. Woda jest 

nieprzeźroczysta, dookoła szuwar trzcinowy, w wodzie brak makrofitów. Stanowisko cechuje się brakiem 

zróżnicowania pod względem występowania mikrosiedlisk. Podczas drugiej kontroli obserwowano 

podniesiony, w stosunku do pierwszej kontroli, poziom lustra wody. W bezpośrednim sąsiedztwie jest 

obecne pole uprawne. Stanowisko to nie stanowi dogodnej bazy siedliskowej do rozwoju gatunków 

chronionych ważek. 

 

68. Starorzecze nr 490 (Fot. nr 69 – podczas wezbrania w lipcu) 

 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Nie stwierdzono występowania innych 

gatunków ważek 

Fot. nr 68 

Fot. nr 69 



                                                                      

   

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik w trakcie pierwszej kontroli całkowicie wyschnięty, natomiast w trakcie drugiej, ze względu 

na silne wezbranie w sąsiednim zbiorniku nr 489, oba zbiorniki się połączyły. Stanowisko nr 490 można 

uznać za fragment stanowiska nr 489. Głównie ze względu na jedynie okresowe występowanie wody 

brak jest warunków odpowiednich do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

69. Starorzecze nr 493 (Fot. nr 70) 

 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Ischnura Elegans, Coenagrion 

puella, Libelllula quadrimaculata 

 
 

OPIS STARORZECZA 

Stanowisko otoczone łąkami kośnymi i polami uprawnymi, w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika 

znajduje się kanał melioracyjny. Zbiornik jest otoczony szpalerem drzew, lustro wody jest pokryte w 

dużym stopniu rzęsą. Woda barwy herbacianej, brak jest makrofitów o liściach zanurzonych oraz dobrze 

wykształconego szuwaru, obecne są ryby. Stanowisko nie jest odpowiednie do rozwoju chronionych 

gatunków ważek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. nr 70 



                                                                      

   

70. Starorzecze nr 495 (Fot. nr 71) 

 

 
Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących przedmiotem 

waloryzacji, gatunków ważek: Libellula 

depressa 

 

 

 

OPIS STARORZECZA 

Jest zbiornik prawie całkowicie wyschnięty, jedynie nielicznych jego fragmentach zbiera się 

bardzo niewielka ilość wody. Powierzchnia zbiornika porośnięta przez roślinność zielną, trzcinę oraz 

zarośla wierzbowe. Nie jest to stanowisko odpowiednie do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 

71. Starorzecze nr  503 (Fot. nr 72) 

 
 
 
 
 
 

 
Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie liczne Coenagrion sp. 

oraz Platycnemis pennipes 

 
 
 
 
 

OPIS STARORZECZA 

Jest to duże starorzecze, o mało zróżnicowanej budowie z szuwarem wysokim, makrolitami 

pływającymi. Typowo wędkarski zbiornik. Roślinność jest regularnie usuwana, bądź wycinana. Siedlisko o zbyt 

Fot. nr 71 

Fot. nr 72 



                                                                      

   

dużej presji wędkarskiej, aby mogło stanowić miejsce rozrodu wymagających gatunków ważek. 

 

72. Starorzecze nr 510 (Fot. nr 73) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Ischnura Elegans, Coenagrion 

puella, Erythromma najas, Platycnemis 

pennipes, Cordulia aenea, Libellula 

quadrimaculata, Orthetrum albistylum 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik antropogenicznego pochodzenia, zarybiony, położony w bezpośrednim sąsiedztwie 

ruchliwej szosy asfaltowej oraz pól uprawnych. Woda jest nieprzeźroczysta, brzegi miejscami porośnięte 

szuwarem trzcinowym, praktycznie brak jest makrofitów o liściach zanurzonych. W odległości 

kilkudziesięciu metrów znajdują się dwa niewielkie zbiorniki, które również zostały poddane kontroli i 

mogą zostać uznawane za fragment badanego stanowiska. Zbiorniki te także są antropogenicznego 

pochodzenia i wykazują bardzo podobną strukturę roślinności, są jednak dużo płytsze. Na jednym z nich 

podczas kontroli w lipcu, obserwowano mikrofilm na powierzchni wody. Stanowisko nie jest odpowiednie 

do rozwoju chronionych gatunków ważek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. nr 73 



                                                                      

   

73. Starorzecze nr 527 (Fot. nr 74)  

 
 
 
 
 
 

Spis gatunków:  

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek.  

Obecne jedynie średnio liczne osobniki 

Coenagrion sp., Pyrrhosoma nymphula 

oraz Cordulia aenea, pojedynczy 

przedstawiciele Aeshnidae, Libellulidae. 

OPIS STARORZECZA 

Jest to duży zbiornik, usytuowany w pobliżu zabudowań oraz drogi asfaltowej, podlegający bardzo silnej 

presji wędkarskiej, jak również stanowiący miejsce wypoczynku. Szata roślinna jest dość zróżnicowana, 

jednak bliskość zabudowań i obecność ludzi prawdopodobnie zmniejsza szanse na zasiedlenie tego zbiornika 

przez chronione gatunki ważek. 

74. Starorzecze nr 601 (Fot. nr 75) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących 

przedmiotem waloryzacji, gatunków 

ważek: Ischnura Elegans, Coenagrion 

puella, Erythromma najas, Anax 

imperator, Orthetrum albistylum 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik otoczony polami uprawnymi, wzdłuż brzegów porastają drzewa. W niektórych fragmentach 

zbiornika obecny szuwar trzcinowy, bardzo słabo rozwinięta struktura makrofitów, woda lekko mętna. 

Bardzo mało zróżnicowana baza mikrosiedlisk. Stanowisko nie jest odpowiednie do rozwoju chronionych 

gatunków ważek. 

Fot. nr 75 

Fot. nr 74 



                                                                      

   

75. Starorzecze nr 608 (Fot. nr 76) 

 

Na starorzeczu nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków 

ważek 

Na stanowisku stwierdzono występowanie 

następujących, nie będących przedmiotem 

waloryzacji, gatunków ważek: Sympecma 

sp., Lestes sponsa, Ischnura Elegans, 

Coenagrion puella, Erythromma najas, 

Cordulia aenea, Libellula quadrimaculata, 

Orthetrum albistylum 

OPIS STARORZECZA 

Zbiornik otoczony polami upranymi, wzdłuż brzegów porastają drzewa. Struktura szuwaru jest 

słabo rozwinięta, natomiast struktura makrofitów zanurzonych w wodzie wydaje się mieć w miarę 

poprawną strukturę. Woda nieprzeźroczysta z dużą ilością zawiesiny. Szuwar jest miejscami wypalany. 

Stanowisko to nie jest odpowiednie do występowania chronionych gatunków ważek. 

Fot. nr 76 



                                                                      

   

IV Podsumowanie i wnioski 

Na badanym terenie w sezonie 2013 tylko na trzech stanowiskach stwierdzono występowanie 

chronionego gatunku ważki – Sympecma paedisca. Były to starorzecza nr 89, 217 oraz 436. Populacja na 

stanowisku 89 mało liczna – tylko jeden osobnik, stan określony jako zły. Nie potwierdzono rozwoju tego gatunku 

i trudno jest stwierdzić jego autochtoniczność. Pozostałe dwie populacje choć mało liczne, są w dobrym stanie, 

gdyż ważki przystępują do rozrodu i udało się potwierdzić letni wylot nowego pokolenia.  

Odonatofauna jest mocno zróżnicowana pomiędzy wszystkimi badanymi zbiornikami: dla niewielkiej 

części stanowisk jest ona typowa, podczas gdy dla pozostałych bardzo uboga lub wręcz brak jest jakichkolwiek 

gatunków ważek. Niepokojącym jest fakt, iż na większości spośród stanowisk, gdzie obserwowano ważki ich 

liczebność była stosunkowo niska.  

Trudno po jednym sezonie badawczym wyrokować o przyczynach takiego stanu rzeczy, z całą 

pewnością problem jest dosyć złożony i można wymienić co najmniej kilka przyczyn. Po pierwsze nie bez 

znaczenia może być ogólny zły stan środowiska, charakteryzujący sam Kraków  wraz z terenami przyległymi oraz 

całą dolinę Wisły w badanym regionie. Wydaje się także, iż to intensywna gospodarka rolna ma negatywny 

wpływ na odonatofaunę badanych zbiorników. Szczególnie wyraźny jest ten wpływ w zbiornikach 

śródpolnych, w całości otoczonych przez uprawy, bądź tych przynajmniej  częściowo w sposób bezpośredni 

sąsiadujących z nimi. W takiej sytuacji negatywna działalność człowieka może wynikać zarówno z 

chemizacji zbiorników jak i dostarczania nadmiernej ilości biogenów. Co najmniej w kilku przypadkach 

badane starorzecza zostały przekształcone przez właścicieli gruntów, na których terenie się one znajdują w 

stawy rekreacyjne z hodowlą ryb. Dużym problemem dla zbiorników znajdujących się w międzywalu Wisły 

jest problem z retencjonowaniem wody – zasilane są podczas wezbrań samej rzeki oraz z wód opadowych. 

Zwłaszcza drobne zbiorniki narażone są na silne, często ekstremalne zmiany w poziomie wody. Mogą one 

mieć zarówno charakter roczny, jak i zachodzić w skali kilku lat. Wydaje się, iż duża część zbiorników 

położonych w międzywalu jest silnie uzależniona od poziomu lustra wody w  samej rzece. Wpływa to 

dodatkowo na roczne zmiany w poziomie wody badanych starorzeczy. Także w przypadku stanowisk 

położonych w pobliżu Krakowa niebagatelne znaczenie może mieć bliskość zabudowań.  Bardzo często na 

stanowiskach prowadzona jest intensywna działalność wędkarska. W wyniku czego dostarczana jest duża ilość 

biogenów oraz zbiorniki są dodatkowo zarybiane. Ponadto bardzo często wędkarze usuwają duże fragmenty 

roślinności. 

Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na behawior ważek (niepokojenie, stres), na substrat składania 

jaj i rozwój larw (roślinność wodna) oraz na właściwości fizyko-chemiczne wody (rozwój larw), także w efekcie 

silnie zubażała jest baza siedliskowa. 



                                                                      

   

Badany obszar to także miejsce, gdzie dla części z gatunków ważek przebiegają granice zasięgów 

(w tym chronionych) powoduje to, iż populacje są mniej liczne oraz bardziej rozproszone. Wydaje się więc, 

iż w takiej sytuacji nawet pozornie niewielkie zaburzenia mogą negatywnie wpływać na gatunki o takim 

przebiegu granic zasięgu. 

 

Zagrożenia stanowisk występowania gatunków chronionych wraz z  zaleceniami ochronnymi  

Największym zagrożeniem starorzeczy nr 89, 217 oraz 436 pozostaje działalność wędkarska, w tym 

zarybianie, niszczenie roślinności wodnej i przybrzeżnej. W chwili obecnej najbardziej pożądane jest 

zmniejszenie tej presji. Ponadto w kwestii stanowiska nr 89 problemem mogą być duże wahania poziomu wody, 

jest to raczej związane z naturalnymi wahaniami poziomu wody. W przypadku S. paedisca należy stosować się 

do przepisów prawa; w szczególności nie usuwać i nie wypalać wyschniętych szuwarów, stanowiących siedlisko 

rozrodu wczesną wiosną (gatunek składa jaja wyłącznie w zeszłoroczne, uschnięte łodygi i liście roślin 

szuwarowych).  
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