
3. Cz´Êç szczegó∏owa – 

opisy gatunków

3.1. Owady

Wa˝ki
(Odonata)





Coenagrion ornatum
(Sélys, 1850)

¸àtka ozdobna

stawonogi, owady, wa˝ki, 
∏àtkowate

Opis gatunku

Literatura: Askew 1988, Sandhall 1987, Schmidt 1929.
D∏ugoÊç cia∏a 26–33,5 mm, w tym odw∏oka 20–28 mm;
rozpi´toÊç skrzyde∏ 36,5–44,5 mm; d∏ugoÊç tylnego skrzy-
d∏a 17,8–21,8 mm.
Ubarwienie zdominowane przez dwie barwy: jasnoniebie-
skà i czarnà (samce i cz´Êç samic) lub czarnà i zielonkawo
(˝ó∏tawo) niebieskà (wi´kszoÊç samic).
Odró˝nienie samca od samicy nie nastr´cza trudnoÊci.
Na brzusznej stronie 2. i 3. segmentu odw∏oka samca wi-
doczne sà narzàdy kopulacyjne. Na brzusznej stronie
koƒcowego odcinka odw∏oka (segmenty 8.–10.) samicy
znajduje si´ du˝e, z∏o˝one pok∏ade∏ko s∏u˝àce do zno-
szenia jaj w tkanki roÊlin.
Cechy charakterystyczne:
Samce:
1)Rysunek czarnych plam na odw∏oku (rys., fot.); najbar-

dziej charakterystyczna plama na segmencie 2. –
w kszta∏cie kielicha o prostych ramionach i grubym dnie,
przy czym nó˝ka kielicha przebija dno czaszy, u szeregu
osobników ramiona kielicha sà oderwane od cz´Êci
podstawowej; na segmentach 3.–7. czarny rysunek bar-

dziej zmienny. Na segmentach 3.–4. (5.) wyst´puje ten-
dencja do wàskiego i d∏ugiego, oszczepowatego wycià-
gni´cia plam w kierunku tu∏owia (tym silniejsza im seg-
ment bli˝szy tu∏owiu), a na segmentach 6. i 7. przedni
koniec czarnej plamy ma postaç bardziej trójz´bnà.

2)Bardzo charakterystycznà cechà jest forma przysadek,
których dwie pary znajdujà si´ na koƒcu odw∏oka. Jed-
nak ró˝nice pomi´dzy gatunkami sà tu niewielkie i wy-
magajà opatrzenia, dlatego korzystanie z tej cechy wy-
maga specjalistycznej literatury (por. powy˝ej). 

Samice:
1)W rysunku odw∏oka (rys.) przewa˝a barwa czarna wyst´-

pujàca w zmiennej iloÊci u ró˝nych osobników. Jednak
w odró˝nieniu od wi´kszoÊci innych krajowych gatunków
∏àtek wyraênie zaznaczone sà tu szerokie, jasne plamy-
-pierÊcienie w cz´Êci nasadowej poszczególnych seg-
mentów. Barwa czarna przyjmuje kszta∏t wyd∏u˝ony, sze-
roko zaostrzony na segmencie 3. (czasem tak˝e 4.), a na
dalszych formuje trójz´bny szczyt, przy czym Êrodkowy
zàb si´ga wàskà linià po samà nasad´ segmentu.

2)Charakterystyczny jest tak˝e lekko trójp∏atowy kszta∏t tyl-
nej kraw´dzi przedplecza (tj. grzbietowej partii pierwsze-
go segmentu tu∏owia), ze s∏abo zaznaczonym szczyto-
wym wci´ciem na Êrodkowym p∏acie; odró˝nianie ga-
tunków po tej trudnej cesze wymaga jednak specjali-
stycznej literatury. 

Oznaczenie gatunku powinno zostaç zweryfikowane przez
specjalist´.
Larwy typowe dla wa˝ek równoskrzyd∏ych, o wyd∏u˝onym,
wàskim ciele (12–15 mm d∏ugim) zakoƒczonym trzema
d∏ugimi (3–4 mm) listkowatymi przydatkami oddechowy-
mi, tzw. skrzelotchawkami. Oznaczenie larw do gatunku
jest jednak trudne, wymaga doÊwiadczenia i specjalistycz-
nej literatury (np. Heidemann i Seidenbusch 1993).
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¸àtka ozdobna

¸àtka ozdobna, samiec (fot. Gerhard Jurzitza).



Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami
Samca ∏àtki ozdobnej naj∏atwiej pomyliç z samcem ∏àtki
halabardówki Coenagrion hastulatum, u którego plama
na segmencie 3. ma jednak cz´Êç zaostrzonà krótszà i nie
tak wàskà (w rezultacie plama przypomina grot strza∏y),
na segmencie 4. podobnie lub mo˝e ju˝ nie mieç jej
w ogóle. Poza tym czarna plama na segmencie 7. zajmu-
je prawie ca∏y segment, gdy u C. ornatum wyst´puje jesz-
cze doÊç szeroki, niebieski nasadowy pierÊcieƒ z trójz´b-
nym wzorem czerni. Gatunki te jednak w du˝ej mierze wy-
kluczajà si´ Êrodowiskowo. C. hastulatum, zwiàzany ra-
czej z wodami stojàcymi (cz´sto torfowiskowymi), mo˝e
wyst´powaç w Êrodowisku ∏àtki ozdobnej tylko tam, gdzie
niewielkie, cz´Êciowo zaroÊni´te i bardzo wolno p∏ynàce
cieki stwarzajà warunki zbli˝one do g∏ównego typu Êrodo-
wiska gatunku lub te˝ tam, gdzie Êrodowiska obu gatun-
ków sàsiadujà ze sobà.
Samic´ C. ornatum ∏atwo pomyliç z tymi samicami ∏àtki
nietoperzówki Coenagrion pulchellum i (znacznie rzadziej)
∏àtki dzieweczki Coenagrion puella, u których na nasado-
wej cz´Êci segmentów odw∏oka wyst´pujà du˝e jasne pla-
my. Jednak˝e czarny rysunek przewa˝nie nie si´ga u nich
wyd∏u˝onym Êrodkowym ostrzem przedniej kraw´dzi seg-
mentu, jak to ma miejsce u C. ornatum.
Najbardziej niezawodnymi cechami odró˝niajàcymi C. or-
natum od innych ∏àtek jest forma przysadek odw∏okowych
u samców i kszta∏t tylnej kraw´dzi przedplecza u samic,
które to cechy wymagajà korzystania z fachowej literatury
(patrz powy˝ej).

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Gatunek prawdopodobnie o rocznym cyklu rozwojowym.
Ze z∏o˝onych jaj wydostajà si´ larwy, które bytujà w Êrodo-
wisku wodnym na zanurzonych cz´Êciach roÊlin w pobli˝u
dna, przechodzàc szereg linieƒ i diapauz´ zimowà, a˝ do
póênej wiosny nast´pnego roku. Wylot imagines w Polsce
ma miejsce prawdopodobnie od trzeciej dekady maja do
drugiej dekady czerwca. Przez pierwsze kilka do kilkuna-
stu dni po wylocie osobniki dojrzewajà p∏ciowo, a nast´p-
nie przyst´pujà do aktywnoÊci rozrodczej, której efektem
jest z∏o˝enie jaj rozpoczynajàcych cykl ˝yciowy nast´pnego
pokolenia. W Êrodowisku rozwoju lot gatunku trwa w wa-
runkach polskich od pierwszej dekady czerwca do trzeciej
dekady lipca. D∏ugoÊç trwania fazy imago u poszczegól-

nych osobników nie jest dok∏adnie znana, zapewne nie
odbiega ona od obserwowanej u innych ∏àtek, rz´du od
kilkunastu do 30–40 dni.

AktywnoÊç
¸àtki ozdobne dojrzewajàce p∏ciowo i te dojrza∏e, które
nie sà zaanga˝owane w rozród, jak i wreszcie wszystkie
osobniki w porze porannej i przedwieczornej przebywajà
prawdopodobnie w okolicach Êrodowisk rozwoju, g∏ów-
nie na ∏àkach, ewentualnie na skrajach zaroÊli. Z powo-
du rozproszenia i ma∏ych rozmiarów sà jednak wtedy
trudne do znalezienia. Dlatego naj∏atwiej spotkaç je
w trakcie aktywnoÊci rozrodczej w Êrodowisku rozwoju.
Podobnie jak u innych wa˝ek, u ∏àtki ozdobnej przebieg
rozrodu jest skomplikowany. Samce poszukujàce samic
patrolujà otwarte miejsca nad wodà, przy wysokich tempe-
raturach cz´sto przesiadujà na roÊlinach. W przypadku
spotkania samicy najpierw dochodzi do sformowania tzw.
tandemu, gdy samiec ∏apie koƒcem odw∏oka (a dok∏adniej
znajdujàcymi si´ tam dwoma parami przysadek) samic´ za
pierwszy segment tu∏owia. Samiec w tandemie znajduje si´
z przodu, samica z ty∏u. Nast´pnie dochodzi do kopulacji,
podczas której samica podgina koniec swojego odw∏oka
pod narzàdy kopulacyjne samca znajdujàce si´ na brzusz-
nej stronie poczàtkowego odcinka jego odw∏oka. Powstaje
zamkni´ty pierÊcieƒ kopulacyjny, przypominajàcy nieco
kszta∏tem serce. Po kopulacji samica, ciàgle przytrzymywa-
na w tandemie przez samca, przyst´puje do znoszenia jaj
w zanurzone cz´Êci roÊlin wodnych.
AktywnoÊç zwiàzana z rozrodem ma miejsce pomi´dzy
godzinà 9 a 19, a koncentruje si´ zw∏aszcza w godzi-
nach 11–16. Wynika to z doÊç du˝ych wymagaƒ ter-
micznych gatunku – przedk∏ada on okresy, miejsca i wa-
runki pogodowe odznaczajàce si´ silnym nas∏onecznie-
niem i wysokà temperaturà.

Od˝ywianie
Zarówno imagines, jak i larwy sà drapie˝nikami. Nie wy-
kazujà jednak preferencji pokarmowych w stosunku do
okreÊlonych ofiar. Od˝ywiajà si´ ró˝nymi zwierz´tami
o odpowiedniej wielkoÊci: larwy – drobnymi wodnymi bez-
kr´gowcami (np. skorupiakami, larwami owadów), a ima-
gines – ma∏ymi owadami ∏apanymi przewa˝nie w locie.

Wra˝liwoÊç
P∏ochliwoÊç i wra˝liwoÊç na niepokojenie znikome. Obser-
wacje mo˝na prowadziç, bez ˝adnych negatywnych konse-
kwencji, z odleg∏oÊci 2–3 metrów.
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce
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Rysunek na odw∏oku samca (z lewej) i samicy (z prawej) ∏àtki ozdobnej (wg: Sandhall 1987).



W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Typowym Êrodowiskiem ∏àtki ozdobnej sà ma∏e cieki – ro-
wy melioracyjne oraz strumienie na obszarach ∏àkowych,
niskotorfowiskowych i êródliskowych – z regu∏y ˝yzne, ale
czyste, charakteryzujàce si´ nast´pujàcà kombinacjà cech: 
• po∏o˝enie w krajobrazie otwartym, 
• cz´sto os∏oni´cie samego cieku bocznymi, niewielkimi

skarpami poroÊni´tymi obfità, ale niewysokà roÊlinno-
Êcià zielnà (woda niezacieniona), 

• nas∏onecznienie koryta przez wi´kszà cz´Êç dnia, 
• wysoka temperatura (tak˝e wody), 
• ma∏a lub bardzo ma∏a pr´dkoÊç przep∏ywu wody (najle-

piej poni˝ej 0,1 m/s), 
• g∏´bokoÊç wody (stale obecnej) rz´du od kilku do 10

(rzadko 20–30) cm, 
• dno przynajmniej w cz´Êci muliste, 
• doÊç obfita roÊlinnoÊç wodna, zarówno wynurzona (naj-

lepiej niska i Êredniej wysokoÊci, 30–50 cm), jak i zanu-
rzona; pokrycie lustra wody najcz´Êciej w granicach
20–70%, ch´tniej jednak poni˝ej 50%. Gatunek unika
miejsc g´sto poroÊni´tych i zacienionych. WÊród roÊlin-
noÊci najcz´Êciej: potocznik wàskolistny (Sium erectum),
przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga), mi´ta
nadwodna (Mentha aquatica), rukiew wodna (Nastur-
tium officinale), niezapominajka b∏otna (Myosotis palu-
stris), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), rdest-
nice (Potamogeton sp.), rz´Êl (Callitriche sp.), moczarka
kanadyjska (Elodea canadensis). G∏ówne zbiorowiska
roÊlinne: Sietum erecti, Phalaridetum arundincaeae.

Przypuszczalnie istotny dla gatunku jest tak˝e przynajmniej
cz´Êciowy brak pokrywy lodowej w okresie zimowym,
a z pewnoÊcià nieprzemarzanie strefy przydennej i dennej,
dzi´ki bliskoÊci êróde∏ lub wysi´kom wód gruntowych.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wchodziç w zakres zainteresowania

3260 – Rzeki nizinne i podgórskie z roÊlinnoÊcià Ranuncu-
lion fluitantis i Callitricho – Batrachion

Rozmieszczenie geograficzne

Obszar wyst´powania Coenagrion ornatum rozciàga si´ od
wschodniej Francji poprzez Europ´ Centralnà, Po∏udniowo–
–Wschodnià i cz´Êciowo Wschodnià (Ukraina), a dalej
przez Azj´ Mniejszà po Irak. W Europie wprawdzie si´ga na
pó∏noc po Êrodkowe Niemcy i Polsk´ (wyjàtkowo nawet po
pó∏nocne cz´Êci tych krajów), jednak koncentruje si´ g∏ów-
nie w pó∏nocnych krajach ba∏kaƒskich i na W´grzech.
W Polsce ∏àtka ozdobna jest rzadko stwierdzanym gatun-
kiem. Znaleziono jà na 22 stanowiskach (dane w 17 pu-
blikacjach), przede wszystkim w po∏udniowej cz´Êci kraju,
w mniejszym stopniu w cz´Êci centralnej i pó∏nocnej, a˝ po
Szczecin i S∏upsk – jedne z najdalej na pó∏noc po∏o˝onych

punktów w ca∏ym zasi´gu gatunku. Niektóre ze stanowisk,
zw∏aszcza podawanych w starszej literaturze, budzà wàtpli-
woÊci odnoÊnie do prawid∏owoÊci oznaczenia gatunku.
Brak jest jednak dowodów dla jego zakwestionowania,
dlatego te˝ uwzgl´dniono te stanowiska na równi z innymi.
Choç dane krajowe sà ubogie, jako centrum wyst´powa-
nia gatunku w Polsce mo˝na przyjàç niektóre obszary ni-
zinne, wy˝ynne i podgórskie w po∏udniowej cz´Êci kraju,
byç mo˝e zw∏aszcza na Âlàsku.
Stanowiska gatunku, zarówno w Polsce, jak i w Êrodkowej
Europie, le˝à najcz´Êciej na nizinach i ni˝szych obszarach
wy˝ynnych (wysokoÊci do 450 m n. p. m.), choç w Europie
podawane sà do 700–800 m n. p. m.

Status gatunku 

Gatunek chroniony w Polsce, a na Czerwonej liÊcie zwierzàt
zagro˝onych i ginàcych w Polsce umieszczony z kategorià
CR – krytycznie zagro˝ony.
W raporcie IUCN Odonata Specialist Group „Critical spe-
cies of Odonata in Europe” zaliczony do gatunków lokal-
nie zagro˝onych w Europie (Europa Ârodkowa).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

˚adne ze znanych krajowych stanowisk nie znajduje si´ na
obszarze rezerwatu lub parku narodowego. Wy∏àczono tu
stwierdzenie z Drawieƒskiego Parku Narodowego, gdy˝
by∏o to od∏owienie zaledwie jednego zab∏àkanego osobni-
ka w zupe∏nie obcym dla gatunku Êrodowisku; wspó∏cze-
sne poszukiwania C. ornatum w tym rejonie nie przynios∏y
zresztà rezultatu.

Rozwój i stan populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Dane wskazujà, ˝e w pierwszej po∏owie XX wieku (praw-
dopodobnie do lat 60.) ∏àtka ozdobna wyst´powa∏a
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w rozproszeniu na znacznych obszarach Polski, g∏ównie
po∏udniowej, lecz tak˝e lokalnie centralnej, a nawet spo-
radycznie pó∏nocnej. Na przewa˝ajàcej cz´Êci zasiedlo-
nych obszarów by∏a prawdopodobnie jednak bardzo
rzadka. Na tym tle wyró˝nia∏a si´ grupa stanowisk na
Górnym Âlàsku i przyleg∏ych obszarach Ma∏opolski, gdzie
notowano tak˝e populacje o bardzo du˝ej liczebnoÊci.
SpoÊród 18 stanowisk znanych z tego okresu wielu nigdy
powtórnie nie kontrolowano. Dlatego wiemy jedynie, ˝e
gatunek z ca∏à pewnoÊcià nie wyst´puje obecnie na 3 lub
4 z nich. Bioràc jednak pod uwag´ znanà u C. ornatum
tendencj´ do krótkotrwa∏oÊci lokalnych populacji, jak i sy-
tuacj´ opisanà poni˝ej, nale˝y si´ spodziewaç, ˝e ∏àtka
ozdobna nie wyst´puje ju˝ na prawie wszystkich (lub na-
wet wszystkich) stanowiskach z okresu do 1965 roku.
Sytuacja gatunku uleg∏a znaczàcej zmianie w ostatnich kil-
ku dekadach. Po roku 1965 stwierdzono go zaledwie na
4 stanowiskach, spoÊród których jedyne stanowisko poza
po∏udniowà Polskà (w Drawieƒskim Parku Narodowym)
z ca∏à pewnoÊcià ju˝ nie jest aktualne. Sytuacja ta jest tym
bardziej niepokojàca, ˝e intensywnoÊç badaƒ wzros∏a
w tym okresie wielokrotnie w porównaniu z poprzednimi
latami, prowadzono nawet specjalne poszukiwania tego
gatunku. Co wi´cej, ubóstwo wspó∏czesnych danych o ∏àt-
ce ozdobnej, wobec odnotowanej powszechnej ekspansji
innych gatunków po∏udniowych w ostatnich kilkunastu la-
tach, jest zaskakujàce. Wszystko to wskazuje na g∏´boki re-
gres i bardzo z∏y (krytyczny?) stan populacji C. ornatum
w Polsce, majàcy pod∏o˝e Êrodowiskowe, z pewnoÊcià po-
zostajàcy w zwiàzku z antropopresjà. Zdaniem auto-
ra,w Polsce nieliczne populacje wyst´pujà jeszcze prawdo-
podobnie w cz´Êci po∏udniowej, zw∏aszcza na obszarach
wy˝ynnych i podgórskich.

Potencjalne zagro˝enia
¸àtka ozdobna wyst´puje cz´sto na krótkich odcinkach cie-
ków o najkorzystniejszych warunkach siedliskowych. Przy
tym jest ona bardzo wra˝liwa na niewielkie nawet zmiany
w Êrodowisku rozwoju i aktywnoÊci rozrodczej.
Do potencjalnych zagro˝eƒ dla tego gatunku nale˝à:
• szybkie i silne zarastanie lustra wody przez g´stà i zbyt

wysokà roÊlinnoÊç; zasadniczy czynnik sprawiajàcy, ˝e
populacje C. ornatum sà cz´sto krótkotrwa∏e; w ostat-
nich dziesi´cioleciach, przy zarzuceniu regularnego wy-
kaszania rowów, niebezpieczeƒstwo to uleg∏o jeszcze
zwi´kszeniu;

• zarastanie obrze˝y cieków (sk∏onów) zbyt wysokà roÊlin-
noÊcià zielnà, krzewami i drzewami, powodujàce zacie-
nienie i niekorzystnà zmian´ warunków termicznych;

• zanik i okresowe wysychanie cieków, ostatnimi laty coraz
cz´Êciej obserwowane w przypadku wielu rowów; du˝e
obcià˝enie Êrodowisk rozwoju ∏adunkiem biogenów i za-
nieczyszczeƒ sp∏ywajàcych ze zlewni, w wyniku tego nad-
mierny wzrost ˝yznoÊci i pogorszenie jakoÊci wody, a co
za tym idzie, zmiana sk∏adu i struktury roÊlinnoÊci;

• regulacja cieków, w tym równie˝ ca∏kowite czyszczenie
koryt na d∏u˝szych odcinkach przy u˝yciu koparki;

• d∏ugotrwa∏e przemarzanie p∏ytkich rowów w surowe
zimy; czynnik raczej o nik∏ym znaczeniu w ostatnich
latach.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce siedliska gatunku
Dla tego gatunku niezb´dna jest ochrona czynna stano-
wisk polegajàca na:
• wykaszaniu zbyt wysokiej roÊlinnoÊci zielnej i usuwaniu

krzewów i drzew na obrze˝ach (skarpach) cieków,
• rotacyjnym usuwaniu cz´Êci roÊlinnoÊci wodnej na kolej-

nych fragmentach cieku, tzn. w ró˝nych latach na ró˝-
nych fragmentach zasiedlonego odcinka, tak aby za-
wsze du˝a cz´Êç cieku zapewnia∏a dogodne dla gatun-
ku warunki; w ten sposób dokonuje si´ sztuczne „odm∏a-
dzanie” rowu i jego roÊlinnoÊci (zapobie˝enie nadmier-
nemu zaroÊni´ciu).

Wydaje si´, ˝e wskazana by∏aby tak˝e rezygnacja z inten-
sywnego nawo˝enia w odleg∏oÊci przynajmniej 50 m od
cieku, choç w zasadzie musia∏aby ona objàç tak˝e okolice
cieku poprzedzajàce zasiedlony odcinek.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Nie przewiduje si´ ˝adnych dzia∏aƒ bezpoÊrednich wzgl´-
dem gatunku.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ na inne
gatunki

Nie przewiduje si´ negatywnego wp∏ywu dzia∏aƒ zwiàza-
nych z C. ornatum na inne gatunki.

Kierunki i zakres dzia∏aƒ 
badawczych

Wobec braku wspó∏czesnych danych i g∏´bokiego regresu
gatunku pierwszoplanowym kierunkiem dzia∏aƒ jest prze-
prowadzenie programu inwentaryzacji stanowisk. Powinien
on objàç sprawdzenie stanowisk podawanych w literatu-
rze, a przede wszystkim poszukiwanie nowych stanowisk
∏àtki ozdobnej. Nale˝a∏oby je ograniczyç do po∏udniowej
Polski, g∏ównie obszarów wy˝ynnych i podgórskich w gra-
nicach wysokoÊci 250–450 m n.p.m.
Na odnalezionych stanowiskach nale˝y oszacowaç liczeb-
noÊç populacji i oceniç stan siedliska gatunku. Nast´pnie
nale˝y bezzw∏ocznie objàç stanowiska sta∏ym monitorin-
giem i czynnà ochronà.
Wiedza o biologii gatunku jest niepe∏na. Ciàgle, w przy-
padku szeregu elementów biologii, badacze opierajà si´
na nader skromnych danych lub jedynie domys∏ach. Do-
tyczy to np. d∏ugoÊci cyklu ˝yciowego, miejsc przebywa-
nia i biologii larw, ich wra˝liwoÊci na przemarzanie cie-
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ków oraz st´˝enie zanieczyszczeƒ i biogenów. Tak˝e be-
hawior imagines i ich zakresy tolerancji na rozmaite
czynniki Êrodowiskowe sà tylko po cz´Êci rozpoznane.
Wreszcie nale˝y podkreÊliç, ˝e okreÊlenie przyczyn tak
g∏´bokiego i szybkiego regresu ∏àtki ozdobnej w Êrodko-
wej Europie opiera si´ jak dotàd g∏ównie na domniema-
niach, a tylko w niewielkim stopniu na nielicznych zbada-
nych przypadkach.
W przypadku odnalezienia populacji o du˝ej liczebnoÊci
wskazane by∏oby podj´cie szczegó∏owych badaƒ w poda-
nym zakresie.

Monitoring naukowy

Wszystkie odnalezione stanowiska C. ornatum powinny zo-
staç obj´te sta∏ym monitoringiem badawczym kierujàcym
si´ nast´pujàcymi zasadami:
• odst´p pomi´dzy kontrolami: 2 lata,
• czas kontroli: szczyt liczebnoÊci populacji (20 czerwca-

-10 lipca),
• dobre warunki pogodowe: du˝e nas∏onecznienie, tem-

peratura powy˝ej 20°C,
• zakres dzia∏aƒ: oszacowanie liczebnoÊci populacji (licz-

ba samców i tandemów na odcinku kontrolnym), ocena
stanu siedliska gatunku: stopieƒ zaroÊni´cia przez ro-
ÊlinnoÊç w % pokrycia lustra wody, wysokoÊç i sk∏ad ga-
tunkowy roÊlinnoÊci, stopieƒ zaroÊni´cia obrze˝y i skarp
(zacienienia wody);

• monitoring chemizmu wody wskazany raz na 4–6 lat
(pH, twardoÊç wody, przewodnictwo, zawartoÊç soli, za-
wartoÊç zwiàzków fosforu).
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