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Trzepla zielona
 Ophiogomphus cecilia 
  Ophiogomphus serpentinus 

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no  systematyczna

Rz d: wa ki ODONATA
Rodzina: gadziog ówkowate GOMPHIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa � Za czniki II i IV
Konwencja Berne ska � Za cznik II

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa � ochrona cis a

Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista IUCN � LC Least Concern
Europejska czerwona lista wa ek (Kalkman i in. 2010) � LC Least Concern
Czerwona lista wa ek Polski 2009 w Atlasie rozmieszczenia wa ek (Odonata) w Polsce 
(Bernard i in. 2009) � LC Least Concern

Fot. 1. Samiec trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (© R. Jasku a)
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Polska czerwona ksi ga (2004) � nieuwzgl dniony
Czerwona lista dla Karpat (2003) � EN (w Polsce � niezagro ony)
Kategoria LC obejmuje wszystkie gatunki, które poddano ocenie, a które nie s  zagro one 
ani bliskie zagro enia na danym terytorium.

3. Opis gatunku

D ugo  cia a 50�60 mm, odw oka 35�42 mm. Rozpi to  skrzyde  60�75 mm, d ugo  
tylnego skrzyd a 30�36 mm (Askew 2004, Suhling, Müller 1996, 2006). Oczy szeroko roz-
suni te, nie stykaj  si  na wierzchu g owy. Na tylnej kraw dzi g owy samicy dwa grzebie-
niasto �uz bione� wyrostki.

W ubarwieniu przedniej cz ci cia a (oczy, czo o, tu ów, dwa pierwsze segmenty od-
w oka) zdecydowanie przewa a intensywna barwa ywozielona, urozmaicona jedynie 
miejscami czerni  i ó ci  (fot. 1), np. czarnymi w skimi pasami na tu owiu czy czarnymi 
skro mi z ó tymi plamami. Pozosta e segmenty odw oka czarne z ó t  pod u n  plam  
na grzbiecie i pod u n  plam  na boku, bli ej pocz tku odw oka bia aw , bli ej ko ca 
� szerok , ó taw . Plamy grzbietowe, nieco trójk tn  form , nawi zuj  do grotu strza y. 
Nogi ó to-czarne.

Przydatki na ko cu odw oka samców: górne równoleg e, nieco rogalowate, zaokr glo-
ne na ko cu, ó tawe, natomiast dolny w sko rozci ty, z ramionami s abo zaostrzonymi na 
ko cu. U samic obecne tylko górne przydatki, tak e ó tawe, bardziej zaostrzone, rozdzie-
lone podobnej barwy segmentem ko cowym odw oka.

Intensywnie zielona barwa przedniej cz ci cia a przy rozsuni tych oczach wyklucza 
pomy k  z innymi gatunkami. Dodatkowe cechy wyró niaj ce (przydatki odw okowe, wy-
rostki na tyle g owy samicy) zilustrowane s  w specjalistycznej literaturze (np. Askew 2004, 
Suhling, Müller 2006).

Klucze z dobrymi rysunkami pomocnymi w oznaczaniu larw i wylinek trzepli zielo-
nej Ophiogomphus cecilia zawarte s  w pozycjach Heidemann i Seidenbusch (2002) oraz 
Norling i Sahlén (1997). Proponuj c drog  oznaczania, autor wzbogaci  te tre ci o w asne 
do wiadczenia:

Larwy trzepli zielonej (fot. 2) wyró nia od innych krajowych wa ek � z wyj tkiem jed-
nego gatunku, o czym ni ej � kombinacja dwóch cech:
� maska larwy, b d ca jej przekszta con  warg  doln , ma posta  p ytki przylegaj cej do 

spodniej strony g owy, a nie p ytki- y ki, obejmuj cej przód g owy;
� wzd u  grzbietowej linii odw oka wyst puje rz d wyra nych kolców (kolce grzbietowe). 

W razie w tpliwo ci, rozstrzygn  je czterocz onowe czu ki, z których to cz on trzeci 
jest d u szy ni  pozosta e, razem wzi te.

Jedynym krajowym gatunkiem, którego larwy i wylinki mo na pomyli  z larwami/wy-
linkami trzepli zielonej, jest smaglec ogonokleszcz Onychogomphus forcipatus. Wbrew 
sugestii niektórych kluczy, do rozró nienia wylinek tych gatunków nie wystarcza porów-
nanie wielko ci: w przypadku trzepli zielonej d ugo  korpusu (od pocz tku g owy do 
ko ca odw oka) mia aby wynosi  przynajmniej 28 mm, a u smaglca � najwy ej 26 mm. 
W przypadku polskich populacji zdarzaj  si  wcale nie tak rzadkie wylinki smaglca si -
gaj ce 27  mm, a w bardzo nielicznych przypadkach nawet 28 mm. Autorowi zdarzy o si  

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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oznacza  wylink  trzepli zielonej odrobin  mniejsz  od wylinki smaglca, pochodz c  
z tego samego stanowiska.

Proponowana droga rozró nienia wylinek tych dwóch gatunków przedstawia si  na-
st puj co:

krok 1 � d ugo  cia a (korpusu): do 27 mm Onychogomphus forcipatus, od 29 mm 
Ophiogomphus cecilia. 

krok 2 (upewniaj cy) � kolce grzbietowe: du e, stosunkowo wysmuk e, stercz ce 
>Ophiogomphus cecilia (ryc. 1B), prawie zawsze ni sze, mniej stercz ce, a bardziej �zdep-
ni te�, t pe, na dalszych segmentach cz sto pok adaj ce si  >Onychogomphus forcipatus 
(ryc. 1A).

W razie utrzymuj cych si  w tpliwo ci, jak i w przypadku wylinek wi kszych od 
27 mm, a mniejszych od 29 mm, nale y wykona  krok 3, do którego niezb dna jest przy-
najmniej dobra lupa. Chodzi tu o porównanie okolicy g owy znajduj cej si  w bok (na 
zewn trz) od nasady czu ków. Gdy spojrzymy z góry, od ty u cia a, u trzepli zielonej rzuci 
si  w oczy wyra nie wyniesiona struktura, jakby kraw d  wy sza od ewentualnych struktur 
znajduj cych si  na dalszym planie (ryc. 2B). U smaglca kraw d  ta jest ledwie widoczna 
(je eli w ogóle), natomiast poni ej rysuje si  wy szy element nieco przypominaj cy cie-
kaj c  kropl  (ryc. 2A). Dla dociekliwych mo na jeszcze poleci  krok 4 � boczne kolce 
na segmentach odw okowych. W przypadku trzepli zielonej brakuje takowych na szóstym 
segmencie (pi tym od ko ca). Niech nas nie zmyl  znajduj ce si  tam kosmyki w osków 
� �oszlifowane� igie k  lub delikatn  p setk  ukazuj  puste miejsce. Natomiast u smaglca 
kolce boczne znajduj  si  tak e na szóstym segmencie. Delikatne �oszlifowanie� tego miej-
sca z w osków uka e cho by male ki ciemnobr zowy punkcik � zacz tek kolca, a cz sto 
du y wyra ny kolec. 

Fot. 2. Wylinka trzepli zielonej O. cecilia, a) widok z góry, b) z boku (© J. Musia )
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4. Biologia gatunku 

W Polsce cykl yciowy trzepli zielonej trwa 2 lub najwy ej 3 lata. Wyl ganie si  larw z jaj 
nast puje zwykle po kilku tygodniach od ich z o enia. Mo e by  jednak opó nione przez 
okres diapauzy � spoczynku trwaj cego nawet do 260 dni. Wi ksz  cz  cyklu yciowego 
zajmuje rozwój larwalny. Larwy cz sto bytuj  p ytko, prawie ca kowicie zagrzebane w osa-
dach dennych. Spotykane by y tak e na ich powierzchni. Po zako czeniu rozwoju i me-
tamorfozie zachodzi wylot owadów doros ych � imagines. Ma on miejsce na wynurzonej 
i przybrze nej ro linno ci, kijach, kamieniach, korzeniach i pniach drzew. Jego pocz tek 
uzale niony jest od temperatury wody, a wi c cz ciowo i warunków pogodowych wios-
ny. W ch odniejszych ciekach mo e by  nawet o wi cej ni  miesi c opó niony w stosunku 
do wód cieplejszych. Wylot, cho  mo e si  rozpoczyna  ju  w po owie maja, zachodzi 
z regu y od ostatniej dekady maja do sierpnia, w niskich po o eniach najintensywniej od 
ko ca maja do trzeciej dekady czerwca. Po 2�3-tygodniowym okresie dojrzewania p cio-
wego z dala od wody imagines rozpoczynaj  aktywno  rozrodcz . Po jej zako czeniu 
w nied ugim czasie gin . Aktywno  rozrodcza koncentruje si  zw aszcza w okresie od 
trzeciej dekady czerwca do sierpnia, cho  okres lotu imagines trwa do po owy wrze nia, 
a rzadko nawet do pocz tku pa dziernika.

Aktywno  rozrodcza przypada na godziny od 10.00 do 16.00 i jest najwi ksza przy 
wysokich temperaturach rz du 25�30oC. W ch odniejsze dni ma miejsce g ównie przy 
du ym nas onecznieniu. Samce przesiaduj  na pod o u i ro linno ci na obrze ach cieku 
� w eksponowanych, nas onecznionych miejscach � lub patroluj  nad lustrem wody. Ak-
tywno  patrolowa jest wi ksza na du ych ciekach. Jednak e spotkania z samicami, formo-
wanie tandemu i kopulacja rzadko s  obserwowane nad ciekami. Niektóre dane wskazuj , 
e cz sto mog  one mie  miejsce w okolicy cieków, w pewnej odleg o ci od wody. Kilku-

minutowa kopulacja � w typowej dla wa ek strukturze pier cienia kopulacyjnego � prze-
biega na pod o u lub ro linno ci. Nast pnie samice, ju  bez towarzystwa samców, sk adaj  
jaja swobodnie do wody. Jaja opadaj  i dzi ki galaretowatemu fragmentowi os onki atwo 
przyczepiaj  si  do pod o a.

Zarówno larwy, jak i imagines s  drapie nikami niewykazuj cymi szczególnych prefe-
rencji pokarmowych. Imagines poszukuj  zdobyczy czynnie i owi  w locie ró ne mniejsze 

Ryc. 1. Odw ok larw (wylinek) widziany z boku: A) sma-
glca O. forcipatus, B) trzepli zielonej O. cecilia (za Heide-
mann i Seidenbusch 2002).

Ryc. 2. G owa larw (wylinek): A) smaglca O. forcipatus, 
B) trzepli zielonej O. cecilia; widok z góry, nieco od ty u 
(za Norling i Sahlén 1997).

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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owady. Natomiast larwy poluj  �z zasiadki�, chwytaj c drobne bezkr gowce wodne (sko-
rupiaki, larwy owadów, np. j tek, ochotek i innych muchówek), zarówno pojawiaj ce si  
na powierzchni dna, jak i grzebi ce tu  pod powierzchni  osadów dennych.

5. Wymagania siedliskowe

Charakterystyk  elementów siedliska gatunku oparto na opracowaniach zawieraj cych 
dane z Polski, zw aszcza pracach Münchberga (1932), To czyka (2001) i Bernarda (2004), 
na literaturze obcej (Müller 1995, Schorr 1996, Suhling, Müller 1996, Sternberg i in. 2000), 
a tak e na bogatych, niepublikowanych danych w asnych.

Trzepla zielona jest reobiontem. Zasiedla nizinne i podgórskie cieki ró nej wielko ci, od 
strumieni po du e rzeki. Z obszarów na zachód od Polski podawano j  nawet ze strumieni 
o 0,5�3-metrowej szeroko ci. W Polsce tak w skie cieki maj  dla tego gatunku bardzo ma e 
znaczenie, ale szerokie na kilka-kilkana cie metrów s  ju  cz sto zasiedlane. Wydaje si , 
e najwi ksze populacje tworzy w Polsce na rzekach kilkunasto- do kilkudziesi ciometro-

wej szeroko ci (fot. 3 i 4). 
Trzepla zielona przedk ada odcinki cieków po o one w ród bogatej strukturalnie ro lin-

no ci, np. ródle ne lub w otoczeniu k z nadbrze nymi zaro lami, drzewami. Wskazane 
jest du e nas onecznienie przynajmniej fragmentów obrze y. Obecno  ro linno ci wodnej 
nie ma znaczenia dla gatunku, cz sto pokrycie ni  jest niewielkie lub brak jej zupe nie. 

Larwy zasiedlaj  miejsca na g boko ci 10�150 cm (prawdopodobnie do 2 m), w ob-
r bie tego zakresu wykazuj c preferencje do miejsc g bszych. Spotykane s  przy pr d-
ko ci przep ywu od kilku do 80 cm/s, z regu y w miejscach o pr dzie umiarkowanym do 
do  szybkiego, optymalnie powy ej 30 cm/s. Cho  spektrum sk adu osadów dennych jest 
w przypadku trzepli zielonej do  szerokie, to jednak preferowane s  osady piaszczyste 
i piaszczysto- wirowate, miejscami z domieszk  detrytusu. Siedliskiem optymalnym dla 
larw jest mieszanka redniego i grubego piasku oraz drobnego wiru, lokalnie poprzepla-
tana pasemkami lub skupiskami drobnego i redniego detrytusu. Gatunek zdecydowanie 
unika mu u i obfituj cych w niego zastoiskowych fragmentów rzek. Na zachód od Polski 
jako  wody wydaje si  istotna dla trzepli zielonej: z regu y zasiedlane s  wody o dobrej 

Fot. 3 i 4. Typowe siedliska trzepli zielonej: rodkowa Warta (po lewej) i Drawa (po prawej) (© R. Bernard)
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do bardzo dobrej jako ci, rzadko silniej zanieczyszczone. Natomiast w Polsce element ten 
nie odgrywa tak du ej roli. Trzepla wyst puje bowiem równie  w rzekach V klasy czysto ci 
wody, a wysokie liczebno ci osi ga jeszcze przy IV klasie. Bardzo mo liwe, e wra liwo  
gatunku na obci enie rodowiska zanieczyszczeniami jest znacznie mniejsza na obsza-
rach bli szych centrum zasi gu ni  w jego strefie brze nej.

Imagines wydaj  si  preferowa  s siedztwo spokojniejszych fragmentów cieków, naj-
ch tniej wybieraj c ich nas onecznione fragmenty i obrze a. Jednak e bardzo cz sto spo-
tyka si  je z dala od wody, na polanach, por bach i drogach ródle nych, skrajach lasu, 
suchych, piaszczystych miejscach, polach.

Typy siedlisk przyrodniczych z za cznika I DS, z którymi gatunek mo e by  zwi zany, 
to 3260 � Rzeki nizinne i podgórskie z ro linno ci  Ranunculion fluitantis i Callitricho-
-Batrachion.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce 

Ocena rozmieszczenia trzepli zielonej w Polsce oparta jest na wcze niejszej pracy au-
tora (Bernard 2004), na projektach raportów dla Komisji Europejskiej dotycz cych stanu 

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Ryc. 3. Zasi g wyst powania trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia w Polsce wed ug Atlasu rozmieszczenia wa ek 
(Odonata) w Polsce (Bernard i in. 2009), stanowiska monitorowane w latach 2007�2008 w ramach zadania: Moni-
toring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk 
Natura 2000 � faza pierwsza i faza druga oraz lokalizacja innych proponowanych stanowisk do monitoringu.
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zachowania wybranych gatunków wa ek w Polsce (Bernard 2007, 2008) oraz na Atlasie 
rozmieszczenia wa ek (Odonata) w Polsce (Bernard i in. 2009). 

Trzepla zielona jest gatunkiem palearktycznym, eurazjatyckim, z centrum rozmieszcze-
nia we wschodniej Europie. Wyst puje na wi kszo ci obszaru Polski (ryc. 3), nie zasiedla 
jedynie obszarów górskich. Tylko wyj tkowo zdaje si  przekracza  granic  400 m n.p.m., 
zdecydowanie koncentruj c swoje wyst powanie na nizinach i w ni szych po o eniach 
wy ynnych. Z tego powodu na obszar tzw. regionu alpejskiego kraju � wed ug podzia u 
na regiony biogeograficzne zastosowanego na potrzeby wdra ania Dyrektywy Siedliskowej 
i sieci Natura 2000 � wnika tylko wyj tkowo, niskimi po o eniami rzecznymi.

W Polsce trzepla zielona jest ogólnie (w skali kraju) gatunkiem rozpowszechnionym, 
a lokalnie nawet pospolitym. Liczne du e populacje wyst puj  w pó nocnej, rodkowej 
i cz ciowo po udniowej Polsce. Na wielu ciekach wyst powanie ma charakter ci g y, 
przy du ym zag szczeniu osobników. Dla przyk adu, badania ostatnich lat sugeruj , e 
w rodkowej Warcie larwy trzepli zielonej wyst puj  na ka dym 50-metrowym, a zapewne 
nawet 10-metrowym odcinku rzeki! Innym przyk adem jest ma a do rednich rozmiarów 
rzeka Grabia w rodkowej Polsce, jedyna rzeka w kraju, na której badania wa ek prowa-
dzono w ca ym biegu na du  skal . Trzepla zielona zosta a tam stwierdzona na licznych 
stanowiskach na kilkudziesi ciu kilometrach rzeki, wy czaj c jedynie górny bieg cieku 
(To czyk 2001). 

Gatunek ten jest do  rzadki tylko lokalnie, na najbardziej odkszta conych i ubogich 
w cieki obszarach, np. miejscami w centralnej i po udniowej Polsce. Nie ma to jednak 
znaczenia dla obrazu stabilnej i silnej ogólnokrajowej populacji.

II. METODYKA

1. Koncepcja monitoringu gatunku

Metodyka oceny stanu ochrony trzepli zielonej i prowadzenia jej monitoringu ma charakter 
oryginalny i jest oparta na w asnych do wiadczeniach autora. W opracowaniu niektórych jej 
elementów pomocne by y cenne uwagi merytoryczne dra Grzegorza To czyka. Ca o  by a 
testowana w ramach pierwszej fazy monitoringu gatunku w Polsce (2006�2008) poprzez 
zespó  w sk adzie: dr R. Bernard (koordynator), dr G. To czyk i dr P. Buczy ski.

Monitoring gatunku opiera si  na zbiorze wylinek � które pozosta y po wylocie imagi-
nes � na wyznaczonych stanowiskach, tj. odcinkach brzegu rzeki. Jego metodyka doskona-
le spe nia swoje zadania, poniewa  jest:
� stosunkowo prosta, nie wymaga szczególnego przygotowania, co stwarza mo liwo  

pos ugiwania si  ni  osobom nieb d cym specjalistami,
� bardzo wydajna, dostarcza mnóstwa danych, których zdobycie u tego gatunku inn  

metod  jest niemo liwe � obserwacje imagines s  bowiem bardzo trudne i zupe nie 
niemiarodajne, po owy larw za  bardzo trudne technicznie i wielekro  mniej wydajne,

� nieinwazyjna, zarówno w stosunku do gatunku, jak i jego siedliska, praktycznie odby-
wa si  bez kontaktu z ywymi osobnikami gatunku,

� obiektywna i wiarygodna, nie opiera si  na subiektywnych ocenach eksperta, a pozy-
skane dane s  wysoce porównywalne.
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2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku

Wska niki stanu populacji

Tab. 1. Wska niki stanu populacji trzepli zielonej

Wska nik Miara Sposób pomiaru/okre lenia

Populacja

Liczebno Liczba wylinek Podawana jako liczba wylinek na ca e badane stanowisko 
(= odcinek) lub obszar

Zag szczenie Liczba wylinek/10 m Podawane jako warto  rednia liczby wylinek na 10 m 
jednego brzegu

Rozk ad % Udzia  procentowy d ugo ci, na której znaleziono wylinki 
w ca ej d ugo ci stanowiska (= odcinka) lub obszaru*

*Wyj ciowo pos ugujemy si  tu pododcinkami: 
� na stanowisku-odcinku 50-metrowym badamy 3 pododcinki; je li na wszystkich trzech zna-

leziono wylinki, rozk ad wynosi 100%, je li na dwóch pododcinkach � 66,7%, na jednym 
� 33,3%;

� na stanowisku-odcinku 100-metrowym badamy 5 pododcinków, je li na wszystkich znale-
ziono wylinki, rozk ad wynosi 100%, na 4 � 80%, 3 � 60%, 2 � 40%, 1 � 20%;

� dla obszaru wyliczamy redni rozk ad z rozk adów poszczególnych odcinków.

Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji

Wska nik Badana jednostka
Ocena*

FV U1 U2

Populacja

Liczebno  

Stanowisko (odcinek) 
50 m

50 du a 
( 100 bardzo du a)

10�49
umiarkowana

<10
ma a

Stanowisko (odcinek) 
100 m

100 du a 
( 200 bardzo du a)

20�99
umiarkowana

<20
ma a

Obszar (500 m) 500 du a 
( 1000 bardzo du a)

100�499
umiarkowana

<100
ma a

Zag szczenie Stanowisko/obszar
10/10 m du e 

( 20/10 m bardzo 
du e)

2�9,9/10 m
rednie

<2/10 m
ma e

Rozk ad Stanowisko/obszar
71�100%
równomierny (pokrycie 
du e/ca kowite)

41�70%
rozproszony 
(pokrycie rednie)

1�40%
lokalny 
(pokrycie ma e)

*FV � stan w a ciwy, U1 � stan niezadowalaj cy, U2 � stan z y

Wska niki kardynalne
� brak

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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Ocena stanu populacji
Za ka d  ocen  dla liczebno ci/zag szczenia/rozk adu przyznajemy okre lon  liczb  
punktów:

za FV � 2 punkty,
za U1 � 1 punkt, 
za U2 � 0 punktów. 
Ocena czna dla populacji: 
FV = 5�6 punktów, 
U1 = 3�4 punkty, 
U2 = 1�2 punkty.

Wska niki stanu siedliska

Tab. 1. Wska niki stanu siedliska trzepli zielonej

Wska nik Miara Sposób pomiaru/okre lenia

Siedlisko

Siedlisko potencjalne % Udzia  procentowy siedliska potencjalnego 
w ca ej d ugo ci odcinka � szacunek eksperta

Siedlisko zasiedlone % Udzia  procentowy siedliska zasiedlonego w siedlisku potencjalnym

Klasa czysto ci wody I�V Pi ciostopniowa powszechnie stosowana skala

Naturalno  koryta I�V Pi ciostopniowa skala, przyj ta na potrzeby monitoringu gatunku 
� szacunek eksperta*

* I � koryto w pe ni naturalne (nie nale y bra  pod uwag  starych prostowa  rzeki sprzed kilku-
dziesi ciu i wi cej lat, je li nie zmieni y one rzeki w kana ),

II � niewielkie i ma o znacz ce przekszta cenia, jak np. wyk adany p ytami czy kamieniami 
brzeg i w wodzie sam sk on przybrze ny, niewielkie urz dzenia niezmieniaj ce w sposób 
istotny przep ywu wody,

III � umiarkowane, ale znacz ce przekszta cenia, tzn. takie, które ju  w sposób istotny pogarsza-
j  jako  siedliska na cz ci (do 50%) stanowiska/obszaru, np. sztucznie ca kowicie wypro-
stowana linia brzegowa (w stylu kana u) w po czeniu z wy o eniem p ytami i kamieniami 
ca ej strefy przybrze nej, urz dzenia hydrotechniczne w sposób znacz cy zmieniaj ce prze-
p yw wody (na wolny lub bardzo szybki); wybieranie osadów, zamulanie,

IV � du e, bardzo znacz ce przekszta cenia � takie, które w sposób istotny pogarszaj  jako  sied-
liska na ca o ci lub wi kszo ci (powy ej 50%) stanowiska/obszaru, np. sztucznie ca kowicie 
wyprostowana linia brzegowa w po czeniu z wy o eniem p ytami i kamieniami ca ej strefy, 
urz dzenia hydrotechniczne w sposób znacz cy zmieniaj ce przep yw wody (na wolny lub 
bardzo szybki), porty, przystanie, regularna interwencja cz owieka, np. bagrowanie koryta, 
wybieranie osadów, zamulanie, spuszczanie mulistych osadów ze zbiorników powy ej;

V � ca kowicie sztuczne koryto rzeki.

Wska nik siedlisko potencjalne pokazuje, jaka jest � w ocenie eksperta � poda  siedliska 
dogodnego dla gatunku. Zwa ywszy na du  plastyczno  ekologiczn  trzepli zielonej, sied-
lisko potencjalne liczymy w ten sposób, e z badanego odcinka odejmujemy tylko d ugo  
brzegu ca kowicie przekszta conego (np. przez nadrzeczne urz dzenia portowe, zabudow  
hydrotechniczn , betonowe koryto cieku), a tak e fragmenty cieku o prawie stoj cej wodzie 
i g boko mulistych osadach, czy wys ane zwartymi kamieniami lub rumoszem skalnym. 
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Wska nik siedlisko zasiedlone pokazuje, jaka cz  dogodnego siedliska zostaje wy-
korzystana. Liczymy je w oparciu o warto ci wska ników siedlisko potencjalne i rozk ad 
(pokrycie), przeliczanych na metry. Przy przyj tej metodyce kontroli � badanie pi ciu pod-
odcinków dla odcinka 100 m lub trzech dla 50 m � mo liwe warto ci rozk adu w m to 20, 
40, 60, 80, 100 m (dla odcinków 100 m) i 16,7 m, 33,4 m, 50 m (dla odcinków 50 m). 

Przyk ad: 
Dane wyj ciowe: Siedlisko potencjalne = 85%. Pokrycie = 60%
Przeliczamy te dane na d ugo  w m. Je li jest to odcinek 100 m, to siedlisko potencjal-

ne wynosi 85 m, a d ugo  fragmentu, na którym znaleziono wylinki � 60 m. Ustawiamy 
proporcje: 

85 m to 100% siedliska potencjalnego, 
60 m to x % siedliska potencjalnego
(60x100):85 = 71%
Siedlisko zasiedlone stanowi wi c 71% siedliska potencjalnego.
Najcz stsza jest sytuacja, e siedlisko potencjalne wynosi 100% badanego odcinka, 

wówczas okre lenie siedliska zasiedlonego nie wymaga dodatkowych oblicze , jest bo-
wiem równe rozk adowi (pokryciu).

Wa ne jest okre lanie zarówno wska nika siedlisko potencjalne, jak i wska nika siedli-
sko zasiedlone, gdy  cz owiek nie jest w stanie oceni  precyzyjnie warunków mikrosiedli-
skowych. Siedlisko zasiedlone mniejsze od potencjalnego mo e wi c informowa  o mniej 
dogodnych warunkach mikrosiedliskowych, ni  spodziewa  by si  mo na po ocenie sied-
liska potencjalnego, ale tak e o mniejszej populacji lokalnej.

Jako  wody zdaje si  pe ni  istotn  dla gatunku rol , ale dopiero w ostatnich klasach 
skali. Przy czym rzeczywisty czynnik decyduj cy o tym, a kryj cy si  pod tymi klasami, 
pozostaje jeszcze nierozpoznany. 

Je li chodzi o naturalno  koryta rzecznego, tylko du e przekszta cenia koryta maj  
negatywne znaczenie dla gatunku. Nale y podkre li , e trzepla zielona jest w Polsce ga-
tunkiem generalnie o du ej plastyczno ci ekologicznej. Z tego powodu zakres wska ników 
mo liwych u niej do zastosowania jest bardzo ograniczony.

Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu siedliska dla stanowiska (odcinka) i obszaru

Wska nik/Ocena* FV U1 U2

Siedlisko

Siedlisko potencjalne 80�100% 50�79% <50%

Siedlisko zasiedlone 80�100% 50�79% <50%

Klasa czysto ci wody** I�III IV V

Naturalno  koryta I i/lub II III IV i/lub V

*FV � stan w a ciwy, U1 � stan niezadowalaj cy, U2 � stan z y

**Dla obszaru, na którym odnotowano dwie klasy czysto ci wody i brakuje precyzyjnych da-
nych (nie wiadomo, której klasy wody przewa a y), nale y poda  klas  bardziej skorelowan  
z okre lon  liczebno ci  i zag szczeniem, np. mamy dobre wyniki liczbowe dla trzepli zielonej, 
a dwie klasy jako ci wody, wtedy zdecydowanie wybieramy lepsz  klas .

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)



42 BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Monitoring gatunków zwierz t

Wska niki kardynalne
� brak

Ocena stanu siedliska
Za oceny dla poszczególnych wska ników przyznajemy okre lon  liczb  punktów:

za FV � 2 punkty,
za U1 � 1 punkt, 
za U2 � 0 punktów. 
Ocena czna dla stanu siedliska: 
FV = 7�8 punktów, 
U1 = 5�6 punktów, 
U2 = 1�4 punkty.

Perspektywy zachowania
Ocena ekspercka, uwzgl dniaj ca aktualny stan populacji i siedliska gatunku oraz szanse 
utrzymania si  populacji i siedliska w kontek cie obserwowanych negatywnych oddzia y-
wa  i przewidywanych zagro e  (wyra ne pogorszenie czysto ci wód � powy ej klasy IV, 
przekszta cenia koryta rzecznego, zabudowa hydrotechniczna, zmiany poziomu i szybko-
ci przep ywu wody):
� FV = perspektywy bardzo dobre lub dobre,
� U1 = perspektywy przeci tne, czyli przysz o  rysuje si  nieszczególnie lub niepewnie, 

istnieje zagro enie, e stan si  pogorszy lub mamy przekonanie, e niezadowalaj cy 
stan obecny si  utrzyma,

� U2 = perspektywy z e, stan ulegnie pogorszeniu lub przekonanie, e z y stan obecny si  
utrzyma.

Ocena ogólna stanu ochrony gatunku na stanowisku (odcinku)
Za ka dy element sk adowy (ocena populacji, siedliska i perspektyw) oceniony na FV przy-
znaje si  2 punkty, na U1 � 1 punkt i na U2 � 0 punktów.

Sumaryczna liczba punktów przek ada si  na nast puj ce oceny: 
5�6 punktów = FV
3�4 punkty = U1
1�2 punkty = U2
Uwaga: stanowisko nie powinno otrzyma  oceny ogólnej FV, je li jego liczebno  i za-

g szczenie otrzyma y U1 (by oby to bowiem nielogiczne).
Jako dodatkow  ocen , wspomagaj c  powy sz  ocen  ogóln  stanowiska, przyj to 

ocen  warto ci wyj ciowej siedliska. Bowiem niezale nie od wp ywu cz owieka � i poten-
cjalnie zmieniaj cych si  wska ników siedliska mówi cych o jego degradacji/regeneracji 
� samo siedlisko mo e by  ze swojej natury:
� optymalne dla gatunku,
� nieoptymalne, ale mieszcz ce si  w granicach jego tolerancji,
� nieodpowiednie. 

Sk adaj  si  na to elementy niepodlegaj ce zmianom lub podlegaj ce wahaniom o cha-
rakterze naturalnym (np. w cyklu rocznym), takie jak: szeroko  koryta, pr dko  prze-
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p ywu wody, frakcje osadów mineralnych, g boko ci itp. W zwi zku z powy szym nie 
mo na tak samo ocenia  populacji trzepli zielonej w rzece ze swojej natury optymalnej 
dla gatunku i takiej rzece, która mu nie odpowiada ze wzgl dów naturalnych. Populacj  
musimy oceni  na miar  wyj ciowego siedliska, a nie na miar  idealnego siedliska, na które 
w danym przypadku nie ma szans niezale nie od wp ywu cz owieka. Tak wi c na sta-
nowiskach z natury dalekich od optimum siedliskowego ocena ogólna stanu zachowania 
gatunku powinna by  t umaczona w pewnym stopniu poprzez ocen  warto ci wyj ciowej 
siedliska.

Na stanowiskach, gdzie ocena ogólna stanu ochrony gatunku jest w a ciwa (FV), ba-
danie poszczególnych elementów i opracowywanie oceny wyj ciowej siedliska nie jest 
konieczne. Natomiast jest ono niezb dne na stanowiskach, które otrzymuj  ocen  ogóln  
U1 i U2. W ten sposób dowiadujemy si  i wyja niamy w dokumentacji, na ile ta gorsza 
ocena ogólna stanu ochrony gatunku wyp ywa z naturalnych w a ciwo ci siedliska, a na 
ile z wp ywu cz owieka.

Elementy oceny warto ci wyj ciowej siedliska 
Wybrano 8 elementów. Dla pi ciu z nich (tabela) stosuje si  skal  gwiazdkow , wed ug 
nast puj cego schematu:

*** 3 gwiazdki � element siedliska optymalny dla gatunku,
** 2 gwiazdki � element siedliska w granicach tolerancji, ale nieoptymalny,
* 1 gwiazdka � element siedliska niekorzystny dla gatunku.

Lp. Element (jednostka miary)
Ocena

*** ** *

1. Szeroko  koryta (m) 15�100 5�14 oraz 
101�200 <5 oraz >200

2. G boko  w strefie przybrze nej (cm) >30 10�30 <10

3. Pr dko  przep ywu (m/s) 0,31�0,8 0,15�0,3 oraz 
0,81�1 <0,15 oraz >1

4. Udzia  frakcji osadów# bardzo drobne 
osady <20% 
i/lub wir <50%

bardzo drobne 
osady 20�40% i/
lub wir 50�70%

bardzo drobne 
osady >40% 
i/lub wir >70%

5. Charakter strefy przybrze nej ## I II III

# Klasyfikacja frakcji osadów dennych

rednica ziarna

G azy >256 mm

Kamienie 16�256 mm

wir 2�16 mm

Gruby piasek 0,5�2 mm

redni piasek 0,25�0,5 mm

Drobny piasek 0,125�0,25 mm

Bardzo drobne osady <0,125 mm

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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Wa ne s  tak e udzia y frakcji piasku (cho  ich ju  nie oceniamy precyzyjnie), np. drob-

nopiaszczyste osady Warty z pewno ci  nie s  tak korzystne jak zawieraj ce wi cej redniego 
i grubego piasku osady Bobru.

##Charakter strefy przybrze nej

I � jednorodna korzystna dla O. cecilia (spore g boko ci, wyra ny pr d, niemuliste osady), mozai-

kowata bez miejsc niekorzystnych dla O. cecilia (tj. miejsc zastoiskowych lub miejsc z wi ksz  

ilo ci  mu u, lub wi kszych miejsc bardzo p ytkich) lub po rednia mi dzy tymi rodzajami, ale 

korzystna dla gatunku;

II � strefa mozaikowata z miejscami niekorzystnymi dla gatunku � zastoiskowymi, lub bardzo p ytkimi, 

lub z wi ksz  ilo ci  mu u � na przemian z miejscami korzystnymi dla gatunku, oraz strefa po red-

nia mi dzy jednorodn  a mozaikowat  z podobnymi miejscami;

III � strefa jednorodna zastoiskowa lub z wi ksz  ilo ci  mu u, lub bardzo p ytka.

Pozosta e trzy elementy oceny warto ci wyj ciowej maj  znaczenie pomocnicze (spo-
sób ich uwzgl dniania w ocenie ko cowej warto ci wyj ciowej podany jest przy ka dym 
z nich):
1. Rodzaj brzegu. Nale y doda  jedn  gwiazdk  do oceny, je li jest to brzeg erozyjny 

(cho by s abo erozyjny).
2. Stopie  poro ni cia brzegów (strefy 10-metrowej szeroko ci) przez ro linno  drzewia-

st  i krzewiast . Nale y doda  jedn  gwiazdk  do oceny, je li 20%.
3. Zacienienie strefy przybrze nej. Nale y odj  jedn  gwiazdk  od oceny, je li 80%.

Ko cowa ocena wyj ciowej warto ci siedliska
14 gwiazdek � *** siedlisko optymalne

9�13 gwiazdek � ** siedlisko w granicach tolerancji, ale nieoptymalne 
 8 gwiazdek � * siedlisko niekorzystne dla gatunku.

Implikacje oceny warto ci wyj ciowej siedliska
* (siedlisko niekorzystne) � przy ocenie ogólnej stanu ochrony gatunku nale y zamie ci  

komentarz, e niska ocena ogólna jest rezultatem niesprzyjaj cych gatunkowi, natural-
nych dla cieku warunków siedliskowych, a ciek ten z punktu widzenia gatunku nie ma 
znaczenia dla krajowej populacji; wp yw dzia alno ci cz owieka nie ma znaczenia dla 
obrazu populacji gatunku; 

** (siedlisko w granicach tolerancji, ale nieoptymalne) � przy ocenie ogólnej stanu ochro-
ny gatunku nale y zamie ci  komentarz, e obni ona ocena ogólna jest przynajmniej 
w cz ci rezultatem niesprzyjaj cych gatunkowi, naturalnych dla cieku warunków sie-
dliskowych; nast pnie w zale no ci od obrazu rzeki i populacji, mo emy doda , e 
wp yw dzia alno ci cz owieka nie jest tu decyduj cy dla stanu zachowania gatunku 
(np. na Drawie) lub e jest jednak decyduj cy dla stanu zachowania gatunku (np. na 
Narwi).

*** (siedlisko optymalne) � przy ocenie ogólnej stanu ochrony gatunku nale y zamie ci  
komentarz, e obni ona ocena ogólna jest rezultatem dzia alno ci cz owieka, a nie 
warunków naturalnych.
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Uwaga: Ocen  wyj ciow  siedliska wystarczy przeprowadzi  jednorazowo i stosowa  
j  przy ka dym kolejnym etapie monitoringu do ewentualnej modyfikacji oceny ogólnej 
stanu zachowania na stanowisku.

Ocena ogólna stanu ochrony gatunku na obszarze
Za ka dy element sk adowy (ocena populacji, siedliska i perspektyw) oceniony na FV przy-
znaje si  2 punkty, na U1 � 1 punkt i na U2 � 0 punktów.

Sumaryczna ocena punktowa przek ada si  na nast puj ce oceny: 
5�6 punktów = FV
3�4 punkty = U1
1�2 punkty = U2
Uwaga: Obszar nie powinien otrzyma  oceny ogólnej FV, je li jego liczebno  i zag sz-

czenie otrzyma y U1 (by oby to bowiem nielogiczne).

W przypadku ocen U1 i U2 nale y przeprowadzi  ocen  warto ci wyj ciowej siedliska 
podobnie jak dla poziomu stanowiska. Bowiem gorsza ocena ogólna stanu ochrony gatun-
ku (U1, U2) podlega wyja nieniu poprzez ocen  warto ci wyj ciowej siedliska. 

Implikacje oceny warto ci wyj ciowej siedliska
* (siedlisko niekorzystne) � przy ocenie ogólnej stanu ochrony gatunku nale y zamie ci  

komentarz, e niska ocena ogólna jest rezultatem niesprzyjaj cych gatunkowi, natural-
nych dla cieku warunków siedliskowych, a ciek ten z punktu widzenia gatunku nie ma 
znaczenia dla krajowej populacji; wp yw dzia alno ci cz owieka nie ma znaczenia dla 
obrazu populacji gatunku; 

** (siedlisko w granicach tolerancji, ale nieoptymalne) � przy ocenie ogólnej stanu ochro-
ny gatunku nale y zamie ci  komentarz, e obni ona ocena ogólna jest przynajmniej 
w cz ci rezultatem niesprzyjaj cych gatunkowi, naturalnych dla cieku warunków 
siedliskowych; nast pnie w zale no ci od obrazu rzeki i populacji, mo emy doda , e 
wp yw dzia alno ci cz owieka nie jest tu decyduj cy dla stanu ochrony gatunku lub e 
jest jednak decyduj cy dla stanu zachowania gatunku.

*** (siedlisko optymalne) � przy ocenie ogólnej stanu ochrony gatunku nale y zamie ci  
komentarz, e obni ona ocena ogólna jest rezultatem dzia alno ci cz owieka, a nie 
warunków naturalnych

Ocena pomocnicza
Oceniaj c stan ochrony gatunku na obszarze, opieramy si  na u rednionych warto ciach 
wska ników stanu populacji i stanu siedliska z poszczególnych odcinków-stanowisk. 
W efekcie mo e si  zdarzy , e ogólna ocena dla obszaru wypada lepiej ni  mog oby to 
wynika  z �sumowania� ocen ogólnych stanu ochrony gatunku z poszczególnych stano-
wisk. Gubi si  wi c nie najlepsz  sytuacj  lokaln , np. ocena ogólna obszaru wychodzi FV, 
a oceny ogólne jego stanowisk by y nast puj ce: FV, FV, FV, U1, U1, U1, U2. Wida  tu 
powa ny rozrzut ocen. Dlatego do zweryfikowania poprawno ci otrzymanej oceny ogólnej 
obszaru nale y zastosowa  porównawcz  ocen  pomocnicz , czyli co  w rodzaju redniej 
z ocen ogólnych stanowisk. Oblicza si  j  nast puj co:

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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Obszar zawiera 7 stanowisk, FV ze stanowiska daje 2 punkty, U1 � 1 punkt. czna 
liczba punktów 11�14 oznacza ocen  pomocnicz  obszaru FV, 5�10 punktów � U1, 1�4 
punkty � U2.

W razie rozbie no ci pomi dzy ocen  ogóln  stanu ochrony gatunku na obszarze 
a ocen  pomocnicz  obszaru, sum  punktów ze skali pomocniczej wpisujemy w karcie 
obserwacji w polu �uwagi�, zatytu owuj c j : ocena pomocnicza. Je li ocena ogólna ob-
szaru wypada FV, a ocena pomocnicza U1, wówczas ekspert:
� ma prawo (ale nie ma obowi zku) obni y  ko cow  ocen  ogóln  stanu zachowa-

nia gatunku na obszarze do U1, je li ocena pomocnicza wypad a na 10 punktów, ale 
w polu �uwagi� musi to uzasadni ;

� ma obowi zek obni y  ko cow  ocen  ogóln  do U1, je li ocena pomocnicza wypad-
a na 9 lub mniej punktów i te  powinien to uzasadni ;

� podobne zasady nale y wprowadzi  na granicy U1 i U2.
Podobnie ekspert ma prawo podwy szy  ocen  ogóln  obszaru, je li ocena pomoc-

nicza wychodzi wy sza od oceny ogólnej, np. podstawowa ocena ogólna U1, a pomoc-
nicza FV.

3. Opis bada  monitoringowych

Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko  
Poprzez monitorowany �obszar� rozumiana jest okre lona rzeka lub jej d u szy fragment. 
W obr bie ka dego obszaru badane jest w sumie 500 m. Sk ada si  na nie 7 stanowisk, 
czyli odcinków: 
� 3 odcinki o d ugo ci 100 m ka dy,
� 4 odcinki o d ugo ci 50 m ka dy.

W przypadku trudno ci zwi zanych ze znalezieniem odcinka lub jego eksploracj  
(trudne warunki terenowe, niedost pno  brzegu dla kontroli), mo liwe jest przebadanie 
6 odcinków (4x100 + 2x50). Suma d ugo ci odcinków zawsze powinna si  równa  500 m. 
Odcinki musz  by  od siebie odleg e minimum o 1 km, jednak wskazane by oby rozrzuci  
je na troch  wi kszej d ugo ci. Z ca o ci  najlepiej zmie ci  si  w 20�70 km rzeki.

Liczba odcinków, ich d ugo  i rozrzucenie w terenie gwarantuj  uzyskanie dobrej, 
reprezentatywnej próby przy mo liwym do zaakceptowania i wykonalnym wk adzie cza-
sowym i si owym.

Wybieraj c obszar i stanowiska, nale y unika  ród owych odcinków strumieni oraz 
cieków bardzo wolno p yn cych z mulistym pod o em. Tego rodzaju wybór by by ju  
u swych podstaw chybiony ze wzgl du na odmienne wymagania siedliskowe gatunku. Je li 
to mo liwe, lepiej wybiera  odcinki w ró nym otoczeniu � las, ka/pastwisko, zaro la, 
mo e nawet jaki  fragment zmieniony przez urz dzenia hydrotechniczne � aby uchwy-
ci  liczebno  gatunku w ró nych warunkach siedliskowych. Jednak nie jest to czynnik 
najwa niejszy, najistotniejsza jest bowiem reprezentatywno  otoczenia: je eli rzeka jest 
ogólnie ródle na, powinny przewa a  le ne odcinki badane. Na wyznakowanie odcinków 
sk adaj  si  trzy czynno ci:
� ustalenie koordynatów pocz tku i ko ca badanego odcinka przy u yciu GPS, zapewni 

to mo liwo  powtórzenia bada  monitoringowych w tym samym miejscu w przysz o-
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ci. Poniewa  pomiar GPS-em nie zawsze jest idealnie dok adny (przeszkody tereno-
we), zatem warto tak e odnotowywa  charakterystyczne elementy terenowe pomocne 
w okre leniu dwóch ko ców odcinka; 

� wyznakowanie ko ców odcinków w terenie, np. kolorow  farb  w sprayu, aby móc 
przeprowadzi  drug  kontrol  idealnie na tym samym odcinku;

� oznakowanie odcinków na szczegó owych mapach (1:10 000 lub 1:25 000); mo emy 
je wykona  tak e w fazie opracowywania materia ów.

Podstawowa krajowa sie  monitoringu trzepli zielonej powinna obejmowa  minimum 
9 obszarów:
� Drawa z P ociczn  (Drawie ski Park Narodowy),
� Pas ka ( rodkowa),
� Narew ( rodkowa),
� Warta ( rodkowa),
� Bóbr (dolny),
� Nysa K odzka (dolna, do uj cia),
� Pilica ( rodkowa),
� Nida (górna),
� Bug ( rodkowy).

Szczegó y odno nie do lokalizacji dot d kontrolowanych obszarów dost pne s  w In-
stytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Jednak monitoring na poziomie lokalnym, 
przydatny tak e do ocen krajowych, mo na jak najbardziej prowadzi  tak e na innych 
ciekach krajowych.

Sposób wykonywania bada  

Badanie wska ników stanu populacji

Wytyczne ogólne

Przyj ta metodyka zbioru materia u jest stosunkowo atwa technicznie. Ze wzgl du na 
swoj  mudno  wymaga jednak du ej cierpliwo ci i staranno ci. Po piech jest wysoce 
niewskazany, mo e doprowadzi  do kompletnego zafa szowania obrazu. Zaleca si , aby 
osoba przyst puj ca do zbioru wylinek przetestowa a i prze wiczy a wpierw swoj  spo-
strzegawczo  na odcinku kontrolnym, kontroluj c go dwukrotnie, raz po razie. W ten 
sposób nauczy si  wypatrywania wylinek i wy apie ewentualne b dy, które pope nia. Do 
tych celów mo na pos u y  si  tak e � w pocz tkowej fazie zbioru � drug  osob  id c  za 
pierwsz  i zbieraj ca pomini te wylinki.

Wskazane jest, aby zbiór wylinek prowadzi y dwie osoby pracuj ce równolegle. W ta-
kim przypadku ilo  czasu potrzebna na jednorazow  kontrol  ca ego obszaru � wraz z ze-
braniem danych do oceny wyj ciowej siedliska � kszta tuje si  w granicach 2�3 dni. Na 
dwie przewidziane metodyk  kontrole nale y wi c liczy  4�6 dni. Gdyby ca o  bada  
wykonywa a jedna osoba, czas ten ulega podwojeniu (8�12 dni), co mo e okaza  si  bar-
dzo wyczerpuj ce.

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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Monitoring gatunków zwierz t

Wybór pododcinków

Zbiorem mo na obj  ca  d ugo  ka dego odcinka. Jednak oznacza to du o wi kszy 
nak ad pracy, mo liwe jest wi c w przypadku dysponowania minimum 3�4-osobowym ze-
spo em. Do wiadczenie wskazuje, e zupe nie wystarczaj ce jest obj cie zbiorem 50�60% 
d ugo ci odcinka i na tej podstawie wykonanie ekstrapolacji na ca  d ugo  odcinka. Przy-
j to, e na odcinku 50-metrowym zbiorem obejmujemy 3 pododcinki 10-metrowe (czyli 
30 m), a na odcinku 100-metrowym 5 pododcinków 10-metrowych (50 m). Pododcinki 
najlepiej wybieramy w ten sposób, aby by y od siebie oddzielone pododcinkami niekon-
trolowanymi (10 m tak, 10 m nie itd.). Jednak w przypadku trudno ci z dost pem do brze-
gu, mo na do kontroli wzi  dwa pododcinki granicz ce ze sob . Przy pierwszej kontroli 
koniecznie nale y zapisa  jednoznacznie, które pododcinki kontrolowano, tak aby drug  
kontrol  wykona  dok adnie na tych samych pododcinkach.

Zbiór wylinek

Zbiór wylinek prowadzimy na:
� ro linach wyrastaj cych z wody,
� ro linach porastaj cych l d,
� kijach, ga ziach wystaj cych z wody czy le cych na brzegu,
� pniach drzew przybrze nych,
� go ej ziemi. 

Zdecydowanie naj atwiej prowadzi  zbiór od strony wody, je eli tylko pozwala na to 
strefa przybrze na (g boko ci, pod o e). Zbiór od strony l du, cz sto na uko nym czy 
stromym brzegu, jest trudniejszy i poch ania wi cej si  i czasu.

W wodzie z regu y si gamy kontrol  do 1�1,5 m od brzegu, rzadko dalej (cz sto wa-
runki na to nie pozwalaj ). Tylko w bardzo p ytkich ciekach z le cymi drzewami, gdzie 
wylinki wyst puj  na du ej cz ci szeroko ci koryta, zbiorem si gamy do 5 m od linii 
brzegowej. Z kolei na l dzie tylko rzadko � gdy brzeg jest pozbawiony wy szej ro linno ci 
� mo na znale  wylinki do 3 m od linii brzegowej. Zdecydowana wi kszo  znajduje si  
do 1,5 m od linii brzegowej i taki zasi g penetracji jest przewa nie wystarczaj cy. 

Najwi cej wylinek trzepli zielonej mo na znale  blisko wody (por. tak e To czyk 
2007). Wychodz ce z wody osobniki zatrzymuj  si  bowiem najcz ciej na pierwszej linii 
przeszkód � w rodzaju wy szych ro lin, korzeni czy ga zi � i nie wspinaj  si  z regu y 
wysoko. Z regu y jest to kilka�kilkadziesi t cm, ale na pniach drzew nale y sprawdzi  do 
1,5 metra wysoko ci. Tak wi c, gdy linii brzegowej towarzyszy zwarta ciana ro linno ci 
nad l dem, nie ma sensu penetrowanie jej g biej jak 1 m. Gdy taka � ciana� wyrasta ju  
z wody, warto �zanurkowa � w ni  przynajmniej do linii brzegu. W rzeczywisto ci prawie 
ka da rzeka jest inna pod tym wzgl dem i jest to sprawa wyczucia zbieraj cego po kilku 
pierwszych metrach pracy.

Bardzo wa ne jest sprawdzanie ziemi i powierzchni wody. Cz sto wylinki sp ukane 
deszczem, str cone wiatrem czy naszymi poszukiwaniami le  na ziemi lub p ywaj  na 
powierzchni wody. Zw aszcza podczas drugiej kontroli procent wylinek �naziemnych� jest 
wysoki. 

Nale y bra  ka d  wylink , która ma rz d mniejszych czy wi kszych kolców wzd u  
grzbietu. Wylinki zbieramy do pojemników. Najlepiej egzamin zdaj  tzw. moczówki. Ka -
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dy pododcinek powinien mie  swój pojemnik (zaetykietowany zaraz po zbiorze w terenie). 
Pojemniki te po powrocie do bazy pozostawiamy otwarte na kilka dni, aby wylinki wy-
sch y. Nie wolno przetrzymywa  zamkni tych pojemników przez noc, gdy  mokre wylinki 
w zamkni tym pojemniku ju  po jednej nocy szybko zachodz  ple ni .

Badanie wska ników stanu siedliska
Niezb dne elementy odnotowujemy na specjalnej roboczej karcie danych terenowych (por. 
wzór poni ej). Przy ocenie, jaki procent d ugo ci odcinka mo e by  zasiedlony przez ga-
tunek (siedlisko potencjalne), za fragmenty nienadaj ce si  do zasiedlanie mo emy uzna : 
brzeg ca kowicie przekszta cony (np. betonowy wchodz cy g boko do wody), nadrzeczne 
urz dzenia portowe, zabudow  hydrotechniczn  (jazy, tamy etc.), odcinki o prawie stoj -
cej wodzie i g bokomulistych osadach czy fragmenty koryta wys ane rumoszem kamieni-
stym lub skalnym. 

Gromadzimy tak e dane siedliskowe niezb dne do oceny warto ci wyj ciowej siedliska:
� szeroko  koryta w m (pomiar z dok adnej mapy 1:10 000 albo przybli ony, wed ug 

naszej oceny, w terenie), mo emy podawa  z dok adno ci  5 lub 10 m;
� g boko  w strefie przybrze nej w cm; mierzona na odcinku 100 m w 10 punktach 

(i potem u redniana ze wszystkich pomiarów cznie), na odcinku 50 m w 5 punktach 
(i potem u redniana); w ka dym punkcie w dwóch odleg o ciach od brzegu � 0,5 m 
oraz 1,5 m (na tyle na ile mo na si gn ); 

� pr dko  przep ywu w m/s; na ka dym odcinku 100-metrowym wybieramy dwa pod-
odcinki po 10 m, a na 50-metrowym przynajmniej 1 pododcinek (najlepiej pododcinki 
obfituj ce w wylinki); na ka dym pododcinku rzucamy po 2 korki (w sumie wi c 2 lub 
4 korki na odcinek) na odleg o  3�5 m od brzegu (je li jest ro linno  przybrze na to 
2 m za ni ), tak eby spad  na wysoko ci pocz tku odcinka i mierzymy stoperem czas 
przep ywu;

� osady, udzia  procentowy g ównych frakcji wed ug skali; pobieramy po dwie moczów-
ki osadu z ka dego odcinka, ze strefy obfituj cej w wylinki, z odleg o ci 1�1,5 m od 
brzegu (czerpakiem z gazy m y skiej lub rurk , w ostateczno ci innym sposobem za-
pewniaj cym pobranie ca o ci osadu), nie tylko osad z samego wierzchu, ale najlepiej 
o mi szo ci kilku cm; osady po powrocie do bazy wysypujemy na plastikowe tacki 
(np. naczynia jednorazowe, zaetykietowane!) i pozostawiamy na tydzie , aby wysch y, 
dopiero po wyschni ciu nadaj  si  do analizy frakcyjnej, t  analiz  najlepiej zleci  
odpowiedniej placówce (laboratoria na uczelniach, WIO ); 

� charakter strefy przybrze nej, oceniamy na podstawie zró nicowania morfologicznego 
linii brzegowej i dna rzeki oraz pokrycia ro linno ci  zanurzon  i wynurzon , elementy 
te warto krótko opisa ;

� rodzaj brzegu (erozyjny/akumulacyjny, wysoki, niski, p aski, pochy y, stromy);
� stopie  poro ni cia brzegów (strefa 10-metrowej szeroko ci) przez ro linno  drzewia-

st  i krzewiast  w procentach; element ten informuje o mozaikowato ci obrze y;
� zacienienie strefy przybrze nej w procentach; mierzone jako rzut krzewów i drzew 

mniej wi cej w godzinach po udniowych, prowadz c badania o innych porach dnia, 
trzeba wspomóc si , teoretycznie sytuuj c s o ce wysoko, na po udniu.

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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Dokumentacja zdj ciowa
Wykonujemy kilka zdj  na ka dym badanym odcinku. Dokumentujemy ogólny plan od-
cinka i charakterystyczne cechy siedliska, np. zwieszaj ce si  wierzby, le ce pnie, ero-
zyjny brzeg.

Opracowywanie materia u

Odcinek-stanowisko

� oznaczanie wylinek do gatunku. Wylinki s  delikatne. Mo na nimi manipulowa , trzy-
maj c je palcami lub delikatn  pincetk . Warto przygotowa  sobie: papier milimetrowy 
(do pomiaru d ugo ci korpusu wylinki), dobr  lup  (jeszcze lepiej binokular ze wiat-
em), igie k  lub podobny przyrz d (do uwidocznienia kolców bocznych na 6 segmen-
cie). Przebieg oznaczania gatunku podano w rozdziale �opis gatunku�. Po nabraniu 
pewnej wprawy, oznaczanie post puje bardzo szybko;

� zanotowanie, na ilu pododcinkach danego odcinka znaleziono wylinki trzepli zielo-
nej;

� zliczenie wylinek ze wszystkich badanych pododcinków z obu kontroli;
� ekstrapolacja liczby wylinek na ca kowit  d ugo  odcinka (30 m na 50 m, 50 m na 

100  m); zrozumia e jest, e je eli wybrano opcj  zbioru na ca ych odcinkach, ekstrapo-
lacja jest niepotrzebna;

� wyliczenia warto ci zag szczenia, rozk adu, siedliska zasiedlonego;
� ocena naturalno ci cieku na podstawie zgromadzonych w terenie danych;
� wyszukanie danych o klasie czysto ci wody (mo liwe ród a: PIO , RZGW itp.); wyko-

rzystujemy dane z najbli szego punktu pomiarowego;
� wype nienie formularza monitoringowego (karta dla stanowiska) i wyliczenie oceny 

ogólnej stanu zachowania gatunku;
� wysuszenie i przekazanie osadów do analizy frakcyjnej do odpowiedniej placówki wy-

konuj cej takie analizy;
� wyliczenie i wpisanie na formularzu stanowiska wyj ciowej warto ci siedliska (elemen-

ty sk adowe i ocena czna) i ewentualnego komentarza z ni  zwi zanego do oceny 
ogólnej;

� zgromadzenie kompletnej dokumentacji (formularze, zdj cia, mapy).

Obszar

� zsumowanie liczby wylinek znalezionych na obszarze;
� ekstrapolacja liczby wylinek na ca kowit  d ugo  obszaru (500 m); niepotrzebna, gdy 

prowadzili my zbiór na ca ej d ugo ci;
� wyliczenie warto ci zag szczenia, rozk adu, siedliska potencjalnego, siedliska zasie-

dlonego;
� naturalno  cieku i klas  wody mo emy podawa  jako zakres lub jako obraz przeci tny 

ze stanowisk;
� wype nienie formularza monitoringowego (formularz dla obszaru) i wyliczenie cznej 

oceny ogólnej stanu zachowania gatunku;
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� wyliczenie i wpisanie na formularzu obszaru wyj ciowej warto ci siedliska (dla mierzal-
nych elementów wyliczenie redniej warto ci ze stanowisk, dla niemierzalnych przyj -
cie przeci tnego obrazu z odcinków) i ewentualnego komentarza z ni  zwi zanego do 
oceny ogólnej;

� wyliczenie porównawczej oceny pomocniczej (jako redniej ocen z odcinków-stano-
wisk) i porównanie jej z ocen  ogóln  oraz ewentualna modyfikacja tej ostatniej;

� przygotowanie komentarza podsumowuj cego;
� zgromadzenie kompletnej dokumentacji (formularze, zdj cia, mapy, komentarz).

Termin i cz stotliwo  bada
Na ka dym stanowisku � odcinku rzeki/cieku przeprowadzane s  dwie kontrole:
� pierwsza w terminie 1�10 czerwca; w przypadku wczesnej i ciep ej wiosny lub cieków 

prowadz cych wody ciep e, kontrol  mo na przeprowadzi  juz w ostatnich 2�3 dniach 
maja; w przypadku d ugiej i ostrej zimy lub cieków o szybkim pr dzie, prowadz cych 
wody ch odne mo na opó ni  kontrol  do 12�15 czerwca

� druga minimum 14 dni pó niej, w drugiej lub trzeciej dekadzie czerwca (cz ciej trze-
cia dekada jest korzystniejsza), a najpó niej w pierwszej pentadzie lipca.
Wybór terminu podyktowany jest lokalizacj  i charakterem rzeki. Dotychczasowe do-

wiadczenia wskazuj , e:
� dla rzek rodkowego pasa ni u (Polska zachodnia i rodkowa) lepsze s  terminy wcze -

niejsze, 
� dla wschodniej Polski generalnie lepsze s  terminy pó niejsze,
� dla rzek nios cych wody z pogórzy (nawet, je li badamy je ju  daleko na ni u, np. 

Bóbr), jak i dla szybko p yn cych rzek Pomorza, najlepsze s  terminy najpó niejsze.
Badania monitoringowe powinny by  prowadzone z cz stotliwo ci  co 6 lat.

Sprz t i materia y do bada
� ta ma miernicza (im d u sza, tym lepiej, niezb dna do wyznaczenia odcinka i podod-

cinków),
� farba w sprayu, potrzebna do wyznakowania dwóch ko ców odcinka w terenie,
� GPS do okre lenia wspó rz dnych geograficznych pocz tku i ko ca ka dego odcinka, 
� kalosze i/lub wodery do prowadzenia zbioru z wody; w wielu miejscach wystarczaj ce 

s  zwyk e kalosze, jednak równie  cz sto niezb dne s  wodery (minimum do pasa),
� pojemniki na wylinki (np. moczówki),
� kij od szczotki (lub podobne narz dzie) do mierzenia g boko ci � wyskalowany wodo-

odpornym oznaczeniem co 10 cm (50 cm, 100 cm na czerwono, pozosta e warto ci na 
czarno),

� pojemniki na osady (moczówki, 2�4 na odcinek),
� korki (z korka, redniej wielko ci, 2�4 na odcinek),
� stoper (np. w komórce).

Niezale nie od standardowej karty obserwacji gatunku na stanowisku i obszarze (wype -
nianej na ko cu procedury opracowywania rezultatów) zaleca si  stosowanie dodatkowej 
roboczej karty zapisu danych zbieranych w terenie, której wzór zamieszczono poni ej.

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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Robocza karta obserwacji gatunku � trzepla zielona

Strona A

Nazwa stanowiska

Lokalizacja stanowiska (najbli sza miejscowo , inny punkt charakterystyczny, odleg o  od niego)

Wspó rz dne ko ców odcinka (GPS: d ugo , szeroko  geograficzna, wysoko  n.p.m.)

Informacje o ewentualnych charakterystycznych cechach ko ców odcinka 
(u atwiaj cych ich lokalizacj  w przysz o ci)

Brzeg rzeki (który)

D ugo  odcinka

Badane pododcinki 10-metrowe (które i od której strony patrz c)

Ocena udzia u siedliska potencjalnego w ca ej d ugo ci odcinka

Ogólny opis siedliska (woda i l d)

Zauwa one inne walory przyrodnicze

Uwagi

Strona B
dane siedliskowe do oceny warto ci wyj ciowej siedliska

Szeroko  koryta w m (z dok adno ci  5 lub 10 m)

G boko  w strefie przybrze nej w cm, mierzona w ka dym punkcie w dwóch odleg o ciach od 
brzegu � 0,5 m oraz 1,5 m (na tyle na ile mo na si gn ); na odcinku 100 m w 10 punktach, na 
odcinku 50 m w 5 punktach;

1a   1b   2a   2b   3a   3b   4a   4b   5a   5b /// 
6a   6b   7a   7b   8a   8b   9a   9b   10a   10b

Pr dko ci przep ywu w m/s; na ka dym odcinku 100-metrowym dwa 10-metrowe pododcinki, 
a na 50-metrowym 1 pododcinek, na ka dym pododcinku po 2 korki na odleg o  3�5 m 
od brzegu (je li jest ro linno  przybrze na to 2 m za ni ), tak eby spad  na wysoko ci pocz tku 
odcinka i mierzymy stoperem czas przep ywu,

1a   1b   ///   2a   2b

Charakter strefy przybrze nej:
oceniamy na podstawie zró nicowania morfologicznego brzegu i dna rzeki oraz pokrycia ro lin-
no ci  zanurzon  i wynurzon  (opis s owny)

Rodzaj brzegu (erozyjny/akumulacyjny, wysoki, niski, p aski, pochy y, stromy)

Stopie  poro ni cia brzegów przez ro linno  drzewiast  i krzewiast  w procentach (strefa 10-
metrowej szeroko ci)

Zacienienie strefy przybrze nej (do 5 m od brzegu) w procentach (mierzone jako rzut krzewów 
i drzew mniej wi cej w godzinach po udniowych)
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska 

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku
Wpisa  kod gatunków wg Dyrektywy Siedliskowej

1037

Nazwa gatunku
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru
Nazwa obszaru monitorowanego

Warta

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa 
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego

Olchowo

Obszary chronione, 
na których znajduje 
si  stanowisko 

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, ochrona strefowa gniazd itd.

Natura 2000: Obszar Ostoja Nadwarcia ska PLH 300009
Nadwarcia ski Park Krajobrazowy 

Wspó rz dne 
geograficzne dwóch 
ko ców odcinka

Poda  wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska

52o11��� N 17o58��� E
52o11��� N 17o58��� E

Wysoko  n.p.m.
Poda  wysoko  n.p.m. stanowiska lub zakres od... do...

76 m 
D ugo  odcinka 
badawczego 
(brzeg badany)

100 m (brzeg po udniowy)

Charakterystyka 
siedliska gatunku 
na stanowisku 

� ogólny charakter cieku: rzeka � ma a (szeroko  do 30 m), rednia (31�100 
m), du a (>100 m), strumie , kana )

� morfologiczny typ rzeki (roztokowa, anostomozuj ca, meandruj ca, 
sinusoidalna, wyprostowana (naturalnie), wyprostowana (sztucznie); do 
okre lenia typu nale y wzi  pod uwag  ok. kilometrowy odcinek rzeki, 
w ramach którego znajduje si  badany odcinek)

� stopie  przekszta cenia rzeki
� typ krajobrazu (pierwotny, naturalny, seminaturalny � kulturowy (rolni-

ctwo ekstensywne z elementami naturalnymi), antropogeniczny � rolniczy 
intensywny, wiejski, zurbanizowany, przemys owy)

� charakter otoczenia (jednorodne, mozaikowate, po rednie, ogólnie ki, 
lasy, pastwiska etc); typ siedliska przyrodniczego (je li mo liwy do ustale-
nia/znany): kod siedliska przyrodniczego 

� elementy siedliska (okre lenia zgeneralizowane lub rz d wielko ci): typ 
brzegu (erozyjny, akumulacyjny; pionowy, pionowy z podstaw , stromy 
(>45o), agodny, wielostopniowy), zró nicowanie morfologiczne linii brze-
gowej i dna koryta, g boko ci w strefie przybrze nej, pr dko ci przep y-
wu (ogólne lub w odleg o ci 2�5 m od brzegu), charakter osadów dennych

� zbiorowisko ro linne lub opisowo dominuj ce gatunki ro linne, obecno  
i obfito  ro linno ci zanurzonej, nimfeidów oraz ro linno ci wynurzonej

� zasobno  i stan siedliska gatunku

� rednia rzeka nizinna
� typu sinusoidalnego
� w niewielkim stopniu przekszta cona
� p yn ca w krajobrazie p askim, dolinnym
� seminaturalnym, kulturowym (rolnictwo ekstensywne)
� otoczeniu mozaikowatym ( ki, krzewy, szpalery i k py drzew, bujne 

zio oro la)
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Charakterystyka 
siedliska gatunku 
na stanowisku

� o re imie wodnym roztopowo-deszczowym
� s abo zró nicowanej morfologicznie linii brzegowej,
� rednim zró nicowaniu morfologicznym dna koryta,
� brzegach erozyjnych, stromych z podstaw  i akumulacyjnych, niskich, 

agodnych
� zró nicowanych g boko ciach w strefie przybrze nej, od 10 do 120 cm 

( rednia g boko  55 cm)
� umiarkowanych pr dko ciach przep ywu w strefie przybrze nej rz du 

0,3 m/s
� osadach dennych piaszczystych (w przewadze drobnopiaszczystych) 

z niewielk  domieszk  organiczn
� z ubog , prawie nieobecn  ro linno ci  zanurzon
� oraz obecn  lokalnie, w umiarkowanych ilo ciach, ro linno ci  wynurzo-

n  Phalaridetum arundinaceae
� siedliska gatunku dobrze zachowane, obecne na ca ej d ugo ci odcinka

Informacje 
o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku (zw aszcza 
ostatnie stwierdzenia), dotychczasowe badania i inne istotne fakty 

Gatunek dot d nieznany z tego stanowiska (brak bada )
W wietle bie cych bada : gatunek liczny, stan populacji dobry

Ostatnia weryfikacja 
w terenie

Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku
Tylko obserwacje bie ce: 30.05.2007 oraz 27.06.2007

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za stanowisko 

Rafa  Bernard

Daty obserwacji
Daty wszystkich obserwacji

30.05.2007 oraz 27.06.2007

Data wype nienia
Data wype nienia formularza przez eksperta

12.10.2007 

Data wpisania Data wpisania do bazy danych � instytucja koordynuj ca

Data 
zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion  � instytucja koordynuj ca

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno

liczba wylinek (d ugo  odcinka badanego), np.
89 (100 m), 41 (50 m)

172 wylinki (100 m)

FV

FVRozk ad 
(pokrycie)

procent zasiedlonych odcinków o d ugo ci 10 m po ród odcinków 
badanych

100% 

FV

Zag szczenie
rednia liczba wylinek na 10 m badanej strefy brzegowej

17,2 wylinki /10 m
FV
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Siedlisko

Siedlisko 
potencjalne

udzia  procentowy siedliska potencjalnego w ca ej d ugo ci odcinka

100%
FV

FV

Siedlisko 
zasiedlone

udzia  procentowy siedliska zasiedlonego w siedlisku potencjalnym

100%
FV

Klasa 
czysto ci wody 

Okre li  klas  czysto ci wody w 5 stopniowej skali

IV (warto ci klasy III przekraczaj  tylko nieliczne wska niki)
U1

Naturalno  
koryta rzecznego

okre li  stopie  naturalno ci w pi ciostopniowej skali, przyj tej 
na potrzeby monitoringu gatunku (procent d ugo ci odcinka, 
której dana klasa dotyczy)

I, 100%

FV

Perspektywy 
zachowania

Perspektywy utrzymania si  gatunku na stanowisku w kontek cie 
utrzymania si  populacji oraz dost pno ci odpowiedniego siedliska 
w obliczu istniej cych i potencjalnych zagro e , a tak e innych infor-
macji, np. w asnych wcze niejszych danych

- poza jako ci  wody brak znacz cych negatywnych oddzia ywa  
i przewidywanych zagro e . Jednak obecny stan wody zdaje si  tyl-
ko w niewielkim stopniu wp ywa  na populacj , a stan wód Warty 
ulega w ostatnich latach systematycznej poprawie,

- korzystny jest wp yw naturalnych procesów kszta towania koryta 
i przep ywu rzeki (erozja)

- w tym kontek cie perspektywy rysuj  si  korzystnie

FV

Ocena ogólna FV

Ocena warto ci wyj ciowej siedliska: dla poszczególnych elementów nale y przyzna  od 
jednej do trzech gwiazdek: *** sprzyjaj cy gatunkowi, ** w granicach tolerancji, ale nieoptymal-
ny, * niesprzyjaj cy gatunkowi. Ko cow  ocen  warto ci wyj ciowej nale y wzi  pod uwag  
w komentarzu do oceny ogólnej stanu ochrony gatunku .

Oceny warto ci wyj ciowej siedliska

Elementy Warto  elementu i komentarz Ocena

Siedlisko

Szeroko  koryta 50 m ***

***

rednia g boko  wody 
w strefie przybrze nej 55 cm ***

Pr dko  przep ywu 
w odleg o ci 2�5 m od 
brzegu

0,31 m/s ***

Frakcje osadów dennych

w procentach kilku podstawowych frakcji osadu mineralnego: 
kamienie, wir, gruby piasek, redni piasek, drobny piasek, 
bardzo drobny piasek
wir 1,7%

gruby piasek 3,0%
redni piasek 7,2%

drobny piasek 78,7%
bardzo drobne osady 9,4% 

***

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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Charakter strefy 
przybrze nej

Trójstopniowa skala: mozaikowata, po rednia, jednorodna

po rednia (umiarkowanie zró nicowana) korzystna dla 
gatunku

***

***

Rodzaj brzegu erozyjny, do  niski, stromy, stopniowany z podstaw

Stopie  poro ni cia 
brzegów (szeroko  
10 m) przez ro linno  
drzewiasta i krzewiast  
(mozaikowato  strefy 
l dowej)

0% 
bezpo rednie otoczenie s abo zró nicowane

Zacienienie 5-metrowej 
strefy przybrze nej 0% 

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa  (zagro e ) na gatunek i jego 
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje, 
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e  zgodne 
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw 
oddzia ywania:  �+� �  pozytywny, ��� �  negatywny, �0� �- neutralny; intensywno  oddzia y-
wania: A � silna, B � umiarkowana, C � s aba

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

220 W dkarstwo C � U ywanie du ych ilo ci zan ty, wp yw, 
acz minimalny, na jako  wody

701 Zanieczyszczenia 
wód B/C �

odcinek rzeki z wod  o nienajlepszej 
jako ci, jednak tylko minimalnie i w nie-
licznych wska nikach przekraczaj cej 
próg klasy III, st d wp yw tego oddzia y-
wania wydaje si  by  niewielki i malej cy 
w ostatnich latach

900 erozja B +

charakter rzeki zapewnia du  intensyw-
no  procesów erozyjno-akumulacyjnych, 
a co za tym idzie � zachowanie naturalne-
go charakteru rzeki;

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

220 W dkarstwo C �
U ywanie du ych ilo ci zan ty, 
wp yw, acz minimalny, na jako  
wody

701 Zanieczyszczenia 
wód B/C �

Je eli utrzyma si  niezbyt dobra 
jako  wody, mo e to ogranicza  
wzrost liczebno ci populacji, nie 
wp ynie jednak ju  z pewno ci  
na pogorszenie obecnego stanu 
populacji
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Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw Siedliskowej 
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/ gatunki chronione 
(poda  liczebno  w skali: liczny, rednio liczny, rzadki)

Gomphus flavipes (= Stylurus flavipes) � kod 1040
gatunek wa ki z II Za cznika Konwencji Berne skiej, 
IV Za cznika Dyrektywy Siedliskowej, 
obj ty ochrona gatunkow  w Polsce; 
wyst powanie liczne (wylinki)

Gatunki obce 
i inwazyjne

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne

Nie obserwowano

Uwagi 
metodyczne

Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszyst-
kim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac; 
wska niki, które powinny by  badane w monitoringu, regionalnie optymalny czas 
prowadzenia bada  itp.

wskazane wczesne terminy monitoringu (ostatnie dni maja oraz druga dekada 
czerwca); wylinki najcz ciej na bry ach ziemi poro ni tych nisk  ro linno ci  
wyst puj cych na samym skraju wody, te  le ce na ziemi na pierwszej pó ce 
brzegowej, wy ej prawie nieobecne

Inne uwagi Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników

Dokumentacja
fotograficzna

Ophiogomphus Cecilia_Olchowo_Fot.1_jpg.R.Bernard
Ophiogomphus Cecilia_Olchowo_Fot.2_jpg.R.Bernard

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych, 
dla których mo na zaadaptowa  opracowan  metodyk

Wskazana metodyka bada  monitoringowych mog aby zosta  zaadaptowana dla jednego 
gatunku wa ki wyst puj cego w Polsce w du ych i, w mniejszym stopniu, redniej wielko-
ci ciekach, a mianowicie dla gadziog ówki ó tonogiej Gomphus flavipes. Gatunek ten jest 

obj ty ochron  gatunkow  w Polsce, a w wymiarze mi dzynarodowym zakwalifikowano 
go do II Za cznika Konwencji Berne skiej i IV Za cznika Dyrektywy �Siedliska-Flora-
Fauna�. Jako gatunek niezagro ony w Polsce i szeroko rozpowszechniony w odpowiednim 
siedlisku, zakwalifikowany zosta  do kategorii LC (Least Concern) Czerwonej listy wa ek 
Polski (Bernard i in. 2009). 

Wykorzystanie opracowanej metodyki dla tego gatunku wymaga oby jednak wielu mo-
dyfikacji, gdy  gatunek ten cechuje odmienny rytm wylotu imagines i odmienne zag sz-
czenia osobników. Konieczne by by o opracowanie dla nich swoistych terminów zbiorów 
i skal, jak i innych szczegó owych wytycznych siedliskowych.

6. Ochrona gatunku 

Trzepla zielona jest obj ta ochron  gatunkow  w Polsce. Nie nale y jednak do gatun-
ków zagro onych w naszym kraju. Nie wymaga wi c specjalnych przedsi wzi  z zakresu 
ochrony czynnej. Wiele wskazuje jednak na to, e poprawa jako ci wody w rzekach przy-
nios aby jeszcze zwi kszenie liczebno ci krajowej populacji do warto ci bardzo wysokich. 
Czwart  klas  jako ci wody mo na by tu uzna  za pewne minimum d e , a trzeci  za 
jako  wskazan .

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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