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Notatki odonatologiczne z Bułgarii 

Notes odonatologiques de la Bułgarie

Podczas pobytu w Bułgarii (od początku sierpnia do połowy wrześ
nia 1936 r. i od końca lipca do początku września 1938 r.) złowiłem pewną 
ilość ważek, które poniżej pragnę omówić, ponieważ fauna odonatolo- 
giczna Bułgarii jest dotąd stosunkowo mało zbadana. Uwzględniam też 
kilka gatunków, które wprawdzie obserwowałem, ale których nie udało 
mi się schwytać.

Zestawienie moje zawiera oczywiście duże luki, ponieważ w poszcze
gólnych miejscowościach zatrzymywałem się krótko a ponadto zbierałem 
tylko w okresie letnim. Nie zdobyłem więc tych wszystkich gatunków, 
które latają wiosną albo z początkiem lata.

Na załączonej mapce zaznaczyłem wszystkie miejscowości, w któ
rych zbierałem ważki. Dla orientacji podaję poniżej krótką charaktery
stykę każdej z nich.

13) W а г n a. — W okolicy tego wschodnio-bułgarskiego miasta por
towego łowiłem ważki głównie nad brzegami jeziora Dewnja, zwanego 
również jeziorem Warneńskim. Mała rzeczka łączy je z położonym nieco 
dalej na zachód jeziorem C.ebedżańskim. jezioro Dewnja zamieszkiwała 
dawniej typowa fauna słodkowodna, która jednak wyginęła, odkąd je
zioro połączono kanałem z pobliskim morzem. Obecnie występuje w je
ziorze cały szereg gatunków należących do typowych mieszkańców wód 
słonych lub słonawych, jak np. ślimak Hydrobia acuta Drap., małże 
z rodzajów Cardium i Mytilus, lub skorupiaki z rodzajów Idothea, Sphae- 
roma i Balanus. Do jeziora, otoczonego na znacznej przestrzeni szerokim 
pasem szuwarów, przylegają, zwłaszcza na południu bagniste łąki. Na 
nich widzimy małe, płytkie stawki (nieraz tuż przy brzegu jeziora) i rowy

’) Numeracja odnosi stę do załączonej mapki.
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odwadniające, nad którymi rosną rozmaite gatunki słonorośli (Tab. XII, 1). 
Podczas mego potu latały nad jeziorem liczne okazy Orthetrum albistylum 
Sei. Rzadsze były: Crocothemis erythraeu В r u 11. i Anax parthenope 
Sei. Nad stawkami i rowami odwadniającymi zauważyłem: bestes bar- 
burus F a b r. (licznie), Ischnura elegans v. d. L i n d. (nielicznie), Ischnu
ra pumilio C h a r p. (dość licznie), Orthetrum brunneum F o n s c. (dość 
licznie), Sympetrum meridionale Sei. (dość licznie).

Na południu od Warny, za mostem nad kanałem łączącym jezioro 
Dewnja z morzem, rozciąga się płaski, piaszczysty teren, porośnięty 
różnymi gatunkami sitowia (zwłaszcza Scirpus holoschoenus, S. triqueter).
I tutaj znajdują się małe, płytkie stawki o bardzo mulistym dnie i bujnej 
wegetacji glonów, wysychające prawie całkowicie podczas gorących 
miesięcy letnich. Brzegi ich pokrywa gęsty kobierzec rozmaitych słono
rośli, zwłaszcza solirodu zielnego (Salicornia herbacea). 
7 ważek latają tutaj: Sympecma fusca v. d. Lind, (nielicznie), Lestes 
barburus F a b r. (bardzo nielicznie), Ischnura putnilio C h a r p. (nie
licznie), /. elegans v. d. Lind, (dość Yicznie), Anax imperator Leach 
(nielicznie), A. parthenope Sei. (nielicznie), Sytnpe.trum meridionale 
Sei. (bardzo licznie).

Na południe od Warny, znajduje się przy szosie, w pobliżu zabu
dowań kwarantanny, wąski, płytki rów o bardzo silnie zanieczyszczonej 
wodzie. Pomimo to latają nad im liczne ważki, należące jednak do nie
wielu gatunków. Specjalnie częste są tu: Ischnura pumilio Charp., 
/. elegans v. d. L i n d i Orthetrum brunneum F o u s c. Niekiedy zalatuje 
Anax imperator Leach.

2. U z u ń kum. — Na północny wschód od Warny, między kla
sztorem Aladża monastir a brzegiem morza, ciągną się skaliste zbocza, 
porośnięte przeważnie pięknym lasem liściastym. Wśród lasów tych, 
u podnóża zboczy leżą małe bagienka leśne, które w czasie mojego pobytu 
były prawie całkowicie wyschnięte. Nad nimi i na pobliskich polankach 
leśnych obserwowałem: Sympecma fusca v. d. Lind, (dość licznie), 
Sympetrum meridionale Sei. (Yiczmo), S. striolatum C h a m p. (nielicz
nie), S. sanguineum Müll (dość licznie).

Wzdłuż zacienionych brzegów małego potoczku latały dwa okazy 
Cordulegaster bidentatus S e 1., z których jeden schwytałem.

3. Cap Galat a. — Strome, opadające do morza urwiska tego 
malowniczego przylądka (kilka km na południe od Warny) pokrywają 
gęste zarośla krzewów (Carpinus. Paliurus aculeatus itd.). Z ważek za
uważyłem Lestes barburus F a b r. i Sympetrum meridionale Sei. (oba 
nielicznie).
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4. A s p a r u c h o w o. W świetlistych dąbrowach koło Asparu- 
chowa (na południe od Warny), latał nad szerokimi, słonecznymi drogami 
Anax imperator Leach (licznie). Dość liczna była również Aeschna 
mixta C h a r p. W słonecznym wąwozie śródleśnym zauważyłem: Sym- 
pecmafuscav.d. Lind. (nielicznie), Sympetrum meridionale Sei. (dość 
licznie) i S. striolatum Charp. (nielicznie). Wszystkie wymienione 
gatunki przyleciały tu zapewne z okolic jeziora Dewnja, gdyż w lasach 
tych nie ma żadnych wód, w których mogłyby one odbyć rozwój larwalny.

BULGARIA
5. 1 o p o 1 i t. — Zbierałem na bagnistych łąkach między przystan

kiem kolejowym 1 opolit a brzegami jeziora Dewnja. Nad jeziorem za
uważyłem tu tylko jeden okaz Anax parłhenope Sei. unoszący się nad 
powierzchnią wody poza pasem szuwarów, a na piaszczystym brzegu 
kilka Orthetrum albistylum Sei.

Ilościowo o wiele bogatsza fauna ważek występowała nad szerokimi 
rowami odwadniającymi (Tab. XII, 1). Dno ich pokrywał delikatny, czarny 
muł. Z roślin wodnych rosła w niewielkiej ilości rdestnica grze
bieniasta (Potamogeton pectinatus). Woda była tu zapewne nieco 
słonawa, gdyż żyły skorupiaki z rodzajów Idothea i Sphaeroma oraz 
wioślaki Sigara mayri F i e b. i S. lugubris F i e b. (oba te gatunki ozna
czył łaskawie dr Aleksander Wróblewski). Ponadto bar
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dzo licznie występował żółw błotny (Emys orbicularis L.). Z wa
żek latały: Orthetrum brunneum F o n s c. (bardzo licznie) i Ischnura 
elegans v. d. L i n d. (nielicznie).

6. G o 1 e mo jezerovo. — W pobliżu przystanku kolei obser
wowałem nad jeziorem Dewnja Anax parthenope Sei.

7. G e b e d ż e. — Miejscowość ta leży nad wielkim jeziorem, oto
czonym malowniczymi pagórkami, połączonym z jeziorem Dewnja (Tab. 
XII, 2). Szczególnie zachodnie brzegi jeziora otacza szeroki pas szuwa
rów. Tuż nad brzegiem jeziora leżą w wielu miejscach małe, płytkie 
stawki, łączące się z jeziorem, gdy stan wody się podniesie. Dno jeziora 
prżeważnie piaszczyste, niekiedy nieco muliste, roślinność skąpa, prze
ważają glony. I tutaj żyją zwierzęta wód słonawych, jak np. wymienione 
powyżej dwa gatunki wioślaków. Oprócz nich dość częsty jest pluskolec 
Notonectu viridis Dele. Z ważek szczególnie liczne jest Orthetrum 
albistylum Sei. Rzadziej występują: Ischnura elegans v. d. Lind., 
Anax parthenope Sei. i Crocothemis erythraea Brull.

Na północnym brzegu jeziora, nad małym, wolno płynącym potocz
kiem o mulistym dnie, tworzącym w pobliżu ujścia do jeziora niewielkie 
rozlewiska, w wielkiej ilości latało Orthetrum brunneum F o n s c. i nie
licznie Ischnura elegans v. d. Lin d.

8. P r o w a d j a. — W pobliżu tego miasteczka, leżącego ok. 38 km 
na zachód od Warny, łowiłem na suchych, słonecznych zboczach pokry
tych przeważnie Paliurus aculeatus, nieliczne okazy Sympetrum rneri- 
dionale Sei. Rozwój larwalny odbyły one zapewne w małej, latem pra
wie wyschniętej rzeczce przepływającej przez miasteczko.

9. К a s p i c z an. — Na suchych zboczach, pokrytych z rzadka 
krzewami widziałem tylko nieliczne okazy Sympetrum meridionale Sei.

10. Burgas. — Na północny-wschód od miasta, na niskich, po
krytych krzewami pagórkach na brzegach salin, latały: Sympecma fusca 
v. d. Lind, (nielicznie) i Sympetrum meridionale Sei. (licznie).

Na piaszczystym terenie, niedaleko brzegu morza, porośniętym głów
nie sitowiem (zwłaszcza Scirpus holoschoenus, S. triqueter, S. maritimus), 
latały nad małą kałużą o słonawej wodzie, bardzo liczne okazy bestes 
barbarus Fab r. i Sympetrum meridionale Sei.

11. Tirnowo. — Większość ważek obserwowałem nad brzegami 
rzeki Jantury, tworzącej tutaj słynny ze swej piękności przełom. Latem 
poziom wody jest w tej rzece bardzo niski a prąd słaby. Muliste brzegi 
pokrywają zarośla wierzb. Tu i ówdzie widzimy kamieniste ławice, w po
bliżu których prąd jest zwykle bardziej wartki. Z ważek widziałem jedną 
ryx virgo L. Ponadto występowały: Sympecma fusca v. d. L i n d. (nie-

♦ świteziankę, której nie udało mi się złapać — prawdopodobnie Calopte-
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licznie), Ischnura pumilio Charp. (nielicznie) i Plutycneinis pennipes 
P a 11. (nielicznie). Na słonecznych zboczach pokrytych zaroślami, w nie
wielkiej odległości od rzeki \ataly:. Sympecma fusca v. d. L i n d. i Sym- 
petrum ineridionale Sei.

12. I) r e n o w o. — Około 18 km na południowy-zachód od Tirnowa 
leży wśród gór Sredna góra, niewielkie miasteczko Drenowo. Okolica 
jego ma typowy charakter gór średnich. Największą wodą bieżącą jest 
rzeczka Drenowka, do której uchodzi kilka potoków. W ciągu gorących 
miesięcy letnich w' rzeczce jest bardzo mało wody a tylko tu i ówdzie 
widzimy większe rozlewiska o bardzo słabym prądzie (Tab. XIII, 1). Dno 
przeważnie muliste. Na ocienionych wierzbami brzegach znajdują się tu 
i ówdzie kamieniste ławice. Nad rzeczką unosiły się liczne okazy Orthe
trum brunneum F o n s c. Nad potokami o wartkim prądzie był nierzadki 
Onychogomphus forcipatus L.

Na pobliskim skraju lasu łapałem Sympecma fusca v. d. Li n d., Sym
petrum ineridionale Sei. i jedną 9 Onychogomphus forcipatus L.

15. Trewna. — Na słonecznym skraju lasu łowiłem tylko nie
liczne okazy Sympecma fusca v. d. Lind. Innych gatunków nie za
uważyłem.

14. SI i wen. — W najbliższej okolicy miasta wznoszą się góry, 
z których malowniczymi dolinami spływa kilka potoków. W najwięk
szym z nich woda w pobliżu miasta jest silnie zanieczyszczona ściekami 
z fabryk, co doprowadziło do zniszczenia pierwotnej flory i fauny. Prąd 
jest wartki, a szerokie, latem częściowo suche, łożysko wypełnione ławi
cami kamieni. Na brzegach tu i ówdzie widzimy niewielkie kałuże. Brzegi 
ocieniają wierzby. W miejscach, gdzie woda była silnie zanieczyszczona 
obserwowałem tylko nieliczne Orthetrum brunneum F o n s c. Bogatsza 
fauna ważek występowała dopiero powyżej tych miejsc, gdzie już woda 
była zupełnie czysta. Nad potokiem unosiły się tu Calopteryx virgo L. 
i Onychogomphus forcipatus L. (oba nielicznie), a więc dwa gatunki zwią
zane w swoim występowaniu z wodą bieżącą. Warto zaznaczyć, że częsty 
był tu pluszcz (Cinclus cinclus L.).

W pobliskich lasach i zaroślach latały: Sympecma fusca v. d. Lin d. 
(dość licznie), bestes virens Charp. (licznie), Aeschna mixta Latr 
(dość licznie), Sympetrum ineridionale Sei. (bardzo licznie). Larwy tych 
gatunków żyły zapewne w wyżej wspomnianych kałużach, których roślin
ność składała się prawie wyłącznie z rozmaitych gatunków nitkowatych 
glonów. Podobna fauna ważek występowała również w mniejszych doli
nach bocznych.
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15. Plowdiw (Filippopel). — Miasto leży nad brzegami Maricy, 
największej rzeki Bułgarii. Jej szerokie, piaszczyste koryto jest w mie
siącach letnich prawic całkowicie suche. Podczas mojego pobytu (sier
pień 1938) rzeka miała przeciętnie około 40 m szerokości i ok. 1 m głę
bokości (Tab. XIII, 2). Wzdłuż brzegów występowały płytkie kałuże roz
maitej wielkości o piaszczystym lub rnulistym dnie, które masowo za
mieszkiwał wioślak SigjLira hieroglyphica l) u f. W obrębie miasta latały 
nad nimi liczne Orthetrum albistylum Sei.

Powyżej miasta porastały prawy brzeg rzeki lasy liściaste, złożone 
głównie z topoli i wierzb, których gęste podszycie oplecione było kol
czastymi pędami pnącza Smilax excelsa. Ławice piaszczaste dzieliły 
rzekę na kilka ramion. Na jednej z wierzbami porośniętych wysp, zna
lazłem w płytkiej, wysychającej kałuży ciekawą paproć wodną Marsilia 
Quadrifolia. Z ptaków nierzadka była czapla nadobna (F.gretta 
garzetta L.) a w mniejszej ilości występowała również czapla sre
brzysta (Costnerodius albus L.).

Nadrzeczna fauna ważek była dość bogata, tak pod względem ilościo
wym jak też jakościowym. Wzdłuż nieco zacienionych brzegów latały: 
Calopteryx splendens Harr, (nielicznie), Ischnura purnilio Charp. 
(dość licznie), Platycnemis pennipes Pall, (nielicznie). Nad wodą uno
siły się: Anax imperator Leach i A. purthenope Sei. (oba dość licz
nie). Częste były również: Crocothemis erythraea Br uli., Orthetrum 
albistylum Se 1., Sympetrum meridionale Sei. a nieco rzadsze Aeschna 
mixta L a t r. i Orthetrum brunneum F o n s c. Na słonecznym skraju 
iasu złowiłem Crocothemis erythraea В r u 11., Orthetrum albistylum 
S e 1., oraz jednego Ophipgomplius serpentinus Charp. Był to jedyny 
okaz tego gatunku, jaki w czasie mojego pobytu w Bułgarii widziałem. 
Być może, że jest on tu częstszy, niż to wynika z moich spostrzeżeń, gdyż 
w kilku głębszych kałużach na brzegach Maricy widziałem dość liczne 
wylinki młodych larw przedstawicieli rodziny Gornphidae.

W parku miejskim na sjenitowyin wzgórzu Bunardżik schwytałem 
Aeschna mixta L a t r. i Sympetrum meridionale S el.

16. A s s e n o w g r a d (Stanimaka). —• Miasteczko leży u podnóża 
gór Rodopów. Na południe od niego zaczyna się wąska dolina, którą pły
nie rzeczka Czaja (zwana również Czepelarskata rjeka). W tej dolinie 
niedaleko ruiny Assenowa krepost, nad słonecznymi zboczami pokrytymi 
zaroślami rozmaitych krzewów, latały liczne ważki jak: Aeschna mixta 
L at r., Sympetrum striolatum Charp. i S. meridionale Sei.
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17. i 1S. W dolinie wyżej wymienionej rzeczki, około 20 km na S od 
Assenowgradu, miedzy miejscowościami В a c z к o w o i Nareczen, 
obserwowałem nieliczne okazy Sympetrum striolatum C h a r p. i S. me
ridional e Sei.

19. Kniażę wo koło Sofii. — Podczas krótkiego pobytu w tej 
miejscowości obserwowałem na brzegu lasu niedaleko małego potoku 
kilka okazów Aeselmu mixta L a t r. a na małej słonecznej polance śród
leśnej schwytałem jeden okaz Sympetrum vulgatum L.

20. L а к a t n i.k. W pobliżu tej miejscowości leży najbardziej 
malownicza część przełomowej doliny rzeki Isker. Rzeka ma tutaj wartki 
prąd i kamieniste łożysko. Latem wzdłuż brzegów rozsiane są dość liczne 
kałuże. Na słonecznych zboczach doliny latały nieliczne Sympecma fusca 
v. d. Lin d.

W charakteryzowanych powyżej punktach złowiłem lub obserwo- 
wowałem następujących 21 gatunków ważek:

Calopteryx virgo L.
„ splendens Harr.

Sympecma fusca v. d. Lind.
Icstes barbarus F a b r.

„ virens C h a r p.
Plutycnemis pennipes P a 11.
I schnür u elegans v. d. Lind.

„ pumilio Char p.
Aeselmu mixtu L a t r.
Anax imperator Leach

„ parthenope Sei.
Ophiogomphus serpentinus C h a r p. 
Onychogomphus forcipatus L.
Cordulegaster bidentatus Sei.
Orthetrum brunneum F o n s c.

„ albistylum Sei.
Crocothemis erytliraea В r u 11.
Sympetrum meridionale Sei.

„ striolatum C h a r p.
„ vulgatum L.
„ sanguineum Müll.

Poniżej omówię w porządku systematycznym wymienione wyżej 
gatunki.
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Z Y G O P T E К A.

Calop tery gidae.
1. Calopteryx virgo L.

Nieliczne okazy należące do tego gatunku obserwowałem nad bie
żącymi wodami koło miast Sliwen i Tirnowo. Ponieważ jednak nie udało 
mi się ich schwytać, więc nie mogłem stwierdzić, czy należały one do 
formy typowej, czy do rozpowszechnionej na południowym-wschodzie 
Culopteryx virgo festivu Brüll, (na półwyspie Bałkańskim np. w Albanii, 
Czarnogórze i w Gracji).

2. Culopteryx splendens Harr.

Plowdiw — 23.VHI.t938, lcf,2 $$.
— 37,2 l): 28,5’); 8,3»). 9 -37,0; 31.2: 9,0: 1,5 * *).

$ —36.0: 31.2: 8,9; 1,5.
Złowione okazy, szczególnie 9 9 , zarówno pod względem wielkości 

jak i pód względem barwy odpowiadają opisom formy typowej, cf ma 
na skrzydłach intensywnie ciemno-brunatną przepaskę z ciemno-niebie- 
skim połyskiem. Granice jej są dość ostro zarysowane a szerokość wy
nosi 17,5 mm. Od nodulusa sięga ona prawie do końca skrzydeł, od któ
rego dzieli ją wąska przestrzeń, mająca zaledwie ok. 1,5 mm szerokości. 
Ciało ma zabarwienie ciemno-niebieskie. W porównaniu z typowymi cf 
zwraca uwagę tylko intensywne zabarwienie przepaski na skrzydłach 
i wąski, niezabarwiony brzeg przy końcu skrzydeł, a więc dwa szczegóły, 
na które zwrócił również uwagę Puschnig (12) omawiając okazy 
pochodzące z Albanii.

Świtezianka ta występowała w niewielkiej ilości na zacienionych 
brzegach Maricy powyżej miasta.

Lestidae.
3. Sympecma fuscu v. d. Lin d.

Uzuń kum —23. VIII. 1936, 1 1.9; 3. VIII. 1938, I d, 2 9 9
29,2: 21,2: 1,5. 30,8; 21.6: 1.6: 9 28,0: 21.8; 1.5.

9 29,4; 21,5; 1,6.

*) Odwłok.
2) Długość tylnych skrzydeł.
’) Szerokość tylnych skrzydeł.
*) Pterostigma. Wszystkie wymiary w mm.
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Burgas — 31. VIII. 1936, 1 d*. 
d 30,0; 20,5: 1,6.
Г i r n o w o — 13.VI1I.1958, 1 d (uszkodzony).
Drenowe - 14. VIII.1938, 1 2.
T r e w n a — 10.IX.1936, 3 dd, 3 $ 2. 
d 28,4; 20,0: 1,6. d 29,0; 20,0; 1.6 d 30,0; 21,0; 1,7.
2 28,8; 21,6; 1,6. 2 29,0; 22,0; 1,6. 2 30,5; 22,6; 1,7.
SI i wen — 17 i 18.VII1.1938, 2 dd, 1 2- 
d 27,0; 19,0; 1,5. d 27,0; 19,4; 1,5. 2 29,5; 22,0; 1,7. 
Beczkowo — 22. VIII.1938, 1 d- 
d 28,0: 19,6; 1,6.
L а к a t n i к — 29.VIII 1958, 1 d, 2 2 9 • 
d 28,8; 21,0: 1,5. 2 28,0; 21,0: 1,6. 2 28,8; 21,5; 1,6.

Ponadto obserwowana w okolicach Warny i A s p a ru
ch o w a.

Jak widać z powyższego zestawienia wymiary wahają się dość 
znacznie. Wynoszą one u dd 27,0—30,8; 19,0—21,6; 1,5--1,7 a u 2 9' 
28,0—30,5; 21,0—22,6; 1,5—1,7. Okazy bułgarskie są na ogół większe 
od środkowo-europejskich, posiadających według Schmidta (14) 
następujące wymiary: dd 27,0 29,5: 20,0—22,0: 1,3—1,6. 2 9 27,0— 
29,0; 20,0—22,0; 1,5—1,7.

Ubarwienie ciała jest typowe.
Zdaje się być rozpowszechniona na całym terenie. Lata nieraz da

leko od wody, na słonecznych zboczach wzgórz, na skrajach lasów itp. 
Według moich spostrzeżeń nie jest nigdzie liczna.

Blisko z nią spokrewnionej i podobnej Sympecma paedisca В r a u. 
w Bułgarii nie znalazłem, jakkolwiek specjalnie na nią zwracałem uwagę.

4. Lestes barbarus Fahr.

Warna-28.VIII.1936, 8 dd, 3 2 2 : 3.1X.1936, 4 d d, 2 2 9- 
Cf 50,0: 20,0; 1,6. d 33,5; 22,0; 1,9. 2 29,8: 23,4; 1,8.
2 32,0: 24,5; 2,0.
jezioro Dewnja kolo Warny — 20.VIII.1936, 1 d• 
d 53,0; 22,5; 2,0
Burgas —31.VII1.1936, 3 dd, 1 9- 
d 31,5; 20,5; 1,8. d 32,5: 24,0: 2,0. d 34.5; 24,0; 2,0.
2 30,8; 25,0: 2,0.

Okazy bułgarskie nie różnią się od polskich żadnymi istotnymi ce
chami.
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Gatunek ten, szeroko rozpowszechniony zwłaszcza we wschodnich 
krajach Śródziemnomorskich a występujący w środkowej Europie już 
przeważnie tylko lokalnie, jest zarówno koło Warny jak też koło Burgas 
jedną z najpospolitszych ważek. W innych okolicach, dziwnym zbiegiem 
okoliczności nie zauważyłem jej. Szczególnie licznie występuje nad ma
łymi, wysychającymi kałużami w pobliżu brzegu morskiego, zarośnię
tymi rozmaitymi gatunkami sitowia (Scirpus). Zielone ważki siedzące na 
łodygach sitowia tak zlewają się ze swym otoczeniem, że zauważamy je 
zwykle dopiero wówczas, gdy spłoszone zerwą się do lotu. Jak podaje 
S p a g n o 1 i n i gatunek ten jest pospolity koło Konstantynopola za
równo na miejscach bagnistych jak i suchych (16).

5. bestes virens Charp.

Sliwen — 16.V1J1.1938, 2 4 9?.
У 29,0: 18,5: 1.4: У 29,6: 18,5; 1,4. 9 25,2; 18,8; 1,4.
9 26,5: 20,4; 1,5. 9 27,0; 20.5; 1,6. 9 27,8; 20,0; 1,6.

Złowione przeze mnie okazy nie różnią się niczym od polskich.
Gatunek ten obserwowałem tylko koło miasta Sliwen, gdzie był dość 

liczny na suchych, krzewami porośniętych zboczach i na skrajach lasów, 
nieraz w znacznej odległości od wody. 9 9 były częstsze niż У У

Agrionidae.
6. Platycnemis pennipes Pall.

Tir no wo-15. VIII. 1938, 2 9 9; 10.IX.i936. 1 cf.
У 30,0; 20,0; 0.7. 9 30,0: 21,0; 0,9. 9 30.5; 21,0; 0,9. 
Plowdiw — 23.VII1.1958, 2 У У.
У 29,5; 19,0; 0,7. У 30,0: 19,0; 0,8.

W obu wypadkach gatunek ten latał w niewielkiej ilości wzdłuż nieco 
zacieśnionych brzegów wód o słabym prądzie.

Wszystkie okazy są typowe i ani pod względem ubarwienia ani pod 
względem wielkości nie różnią się od polskich.

7. Ischnura elegans v. d. Lin d.

Warna — 28 VIII.1936, 6 У У, 4 9 9- 
У 25,6; 15,2; 0,5. У 27,4; 16,5: 0,6. 9 25,3; 17,2; 0,5.
9 26,4; 17,6; 0,6.
Topoli t — 2.VIII. 1938, 4 УУ, 3 9 9.
У 24.5; 16,0; 0,6. У 26,5; 16,5: 0,6. 9 23,5; 16,0; 0,5.
9 26,0; 17,4; 0,7.
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Gebedże —9.VI11.1938, 2 d"d\ 1 2- 
d" 25,5; 16.0: 05. 2 25,5; 17,0; 0,6.
Ti mowo—15. VIII.1938. 1 d". 
d 25,8; 16,5: 0,6.
Plowdiw — 23.V1I1 1958, 2dd- 
2 25,2: 17,0; 0,6. d 25.4: 16,0; 0.6.

W okolicach Warny ważka ta jest dość rozpowszeczniona i w odpo
wiednich miejscach występuję zwykle licznie. Obserwowałem ją zawsze 
nad brzegami wód. które opuszczała tylko na krótko, nie oddalając sie 
od nich na większą odległość. Nad rowem przydroż.nym, silnie zanie
czyszczonym ściekami fabrycznymi koło zabudowań kwarantanny w War
nie, widziałem kilkakrotnie kopulujące parki. Jajka składała w pływające 
na powierzchni wody liście i łodygi traw (prawdopodobnie Glyceria filii-' 
tuns — dokładnie gatunku nie mogłem określić, ponieważ trawy te już 
nie miały kwiatostanów). Niekiedy składała jajka również w gnijące 
łodygi rozmaitych roślin. W czasie składania jajek d przytrzymywał 
zwykle 2 „per collum“. Składania jajek pod powierzchnią wody nie 
zaobserwowałem.

Kilka parek latających „per collum1' widziałem 9.VIII.1938. na pół
nocnym brzegu jeziora w Gebedże. Unosiły się one nad wąskim pasem 
spokojnej wody, leżącym pomiędzy pasem szuwarów a brzegiem, dokąd 
fale naniosły wielką ilość rozmaitych szczątków roślinnych.

Koło Topolit latała ta ważka licznie nad płytkimi rowami odwadnia
jącymi o mulistym dnie i skąpej raślinności wodnej i błotnej.

Koło Tirnowa złapałem d na brzegu Jantry a koło Płowdiwu 2 d d 
nad Maricą. W obu miejscach rosły rozmaite rośliny błotne, nie tworzące 
jednak zwartych zespołów.

Wszystkie okazy są typowe. Farmy o pomarańczowym zabarwieniu 
ciała (f. uurantiaca В r a u.) w. Bułgarii nie widziałem.

8. Ischnura pumilio Charp.

Warna —28.VIII.1956, 5 dd- I 2; 5.IX.1936. I d• 
d" 22,8; 14.6; 6.4. d 24.0: 15,5: 0,5. 2 23,5; 15,8; 0,5.

Ten głównie południowo-wschodni gatunek, występujący w środko
wej Europie zwykle lokalnie, zbierałem tylko w okolicy Warny, gdzie 
latał razem z poprzednim, lecz w znacznie mniejszej ilości od niego.

Nad wspomnianym wyżej, zanieczyszczonym ściekami, rowem 
w Warnie, widziałem 28.VIII.1936. kilka parek latających „per collum , 
lecz składania jajek nie zauważyłem. Ważka to unosiła się zawsze tuz
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nad powierzchnią wody, przysiadając na wynurzających się ponad jej 
powierzchnię liściach i łodygach.

Okazów o pomarańczowym zabarwieniu ciała (f. aurantiaca Sei.) 
nie napotkałem.

ANIZOPTERA.

Aeschnidae.
9. Aeschna mixta L a t r.I

Sli wen—17.VIII.1938, 1 cf, 1 9- ’
Cf 49,0*); 5,0»), 41.0; 4,0; 4,0; ? 47,0; 5,4: 40,6; 3.8.
Plowdiw —24. VIII.1938, 1 cf.
cf 50,2; 5,0: 39,0; 3,8.

Ponadto widziałem ten gatunek koło A s p a r u c h o w a, 
Assenowgradu, i Kniażewa koło Sofii.

Z początkiem września 1936 roku ważka ta latała na słonecznych dro
gach leśnych między Asparuchowem w wzgórzem Dżanawar tepe koło 
Warny, w towarzystwie Anax imperator 1. e a c h.

Znacznie liczniejsza była w połowie sierpnia 1938 w okolicy miasta 
Sliwen. Latała głównie nad słonecznymi stokami wzgórz, pokrytych 
gąszczem rozmaitych krzewów. Kilka razy spotkałem ją również o zmie
rzchu po zachodzie słońca, polującą na komary na drogach leśnych.

Koło Płowdiwu latały nieliczne okazy nad Maricą, w odległości około 
I km powyżej miasta. 1 okaz samca złapałem w tym mieście na wzgórzu 
zwanym Bunardżik, siedzący nieruchomo na krzaku podczas ulewnego 
deszczu.

Omawiany gatunek był również liczny w dolinie rzeczki Czaji po
wyżej Assenowgradu, zwłaszcza w pobliżu ruiny Assenowa krepost. 
Latał on tu w godzinach popołudniowych nad skalistymi stokami, pokry
tych krzewami pagórków. Podczas upalnych godzin południowych sie
działa większość okazów w cieniu, na gałązkach drzew i krzewów.

Kilka tych ważek widziałem nad potokiem na skraju lasu w Kniażewic 
koło Sofii.

U W A Ci A. Dnia 2.IX.1936. zauważyłem w Warnie wielką, niebieską 
przedstawicielkę rodzaju Aeschna. latającą o zmierzchu nad drogą wśród 
winnic. Jakkolwiek nie udało mi się jej schwytać, to jednak miałem kil

*) Odwłok + przysadki górne (Abdomen + App. sup.). 
’) Przysadki górne (App. sup.).
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kakrotnie możność przyjrzenia się jej ze stosunkowo niewielkiej od
ległości i stwierdzenia, że był to prawdopodobnie cf Aeschna cyanea 
Müll. Gatunek, ten, pospolity prawie w całej Europie, znany jest rów
nież z Algieru i z Azji Mniejszej.

10. Anax imperator L e a c li.

Warna — 28.VIII. 1936. 1 cf. 
cf 63,5 4; 6,0’); 46,0; 5.0.
Ponadto widziałem ten gatunek nad jeziorem D e w n j a, oraz 
koło Asparuchowa i Plowdiw u.

Schwytany przeze mnie cf latał nad rowem przydrożnym koło za
budowań kwarantanny w Warnie, przerywając od czasu do czasu łowy
1 przysiadając na gałązkach pobliskich krzewów.

Liczne okazy Anax imperator Leach, zwłaszcza cf cf, widziałem 
z początkiem września 1936 roku nad słonecznymi drogami leśnymi mię
dzy Asparuchowem a wzgórzem Dżanawar tepe koło Warny. Unosiły się 
one na wysokości 1—2 m ponad drogą w towarzystwie kilku okazów 
Aeschna mixta Latr., nie usiłując wypędzać się wzajemnie ze swych 
„rewirów łowieckich“. Ważka ta była nierzadka również na słonecznych 
polankach leśnych koło Asparuchowa. Latające tutaj okazy, zwłaszcza
2 2 przysiadały często na gałązkach krzewów jałowców, zwykle tuż 
nad ziemią.

Koło Płowdiwu latał Anax imperator Leach w towarzystwie 
A. parthenope Sei. nad rzeką Maricą, około 2 km powyżej miasta.

11. Anax parthenope Sei.

Nad jeziorem D e w n j a koło Warny, Topolit 
iGolemo jezerowo, nad jeziorem w G e b e d ż e 
i koło Płowdiwu.

Ten charakterystyczny gatunek, łatwy do rozpoznania nawet z więk
szej odległości, był częsty w sierpniu i z początkiem września nad jezio
rem Dewnja kolo Warny oraz k. przystanków kolejowych Topolit i Golemo 
jezerowo. Unosił się on zwykle nad otwartą powierzchnią wody poza 
pasem oczeretów, zbliżając się tylko rzadko do brzegu. W godzinach 
popołudniowych widziałem nieraz okazy, które, zmęczone zapewne dłu
gimi łowami, przylatywały do brzegu i siadały na łodygach rozmaitych 
gatunków sitowia, zwykle tuż nad ziemią. Spłoszone odlatywały niedaleko

«) Odwłok + przysadki górne (Abdomen + App. sup.). 
’) Przysadki górne (App. sup.).
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i znowu przysiadały, były jednak tak ostrożne, że nie udało mi się schwy
tać ani jednego okazu.

W ciągu sierpnia 1934 roku i 2 sierpnia 1938 obserwowałem kilka
krotnie kopulację. Odbywała się ona w sposób opisany przez Münch
berga (6), zwykle w sitowiu. Po kilku minutach owady odlatywały 
„per collum“. Okazów składających jajka nie widziałem. Czy gatunek ten 
przechodzi rozwój larwalny w jeziorze nie wiem, gdyż należy wziąć pod 
uwagę, że woda tego jeziora jest słonawa, zwłaszcza w jego wschodniej 
części.

W godzinach przedpołudniowych 8 sierpnia 1938 roku widziałem 
kopulujące i składające jajka okazy Anax parthenope Sei. na północ
nym brzegu jeziora Dewnja w Gebedże. Celem złożenia jajek ważki sia
dały parami na złamanych łodygach trzciny i sitowia (Phragrnites com
munis i Scirpus lacuster). Podobne spostrzeżenie poczynił M ii n c h - 
b e r g (6) nad jeziorem Głębuch. W czasie składania jajek cf przytrzy
mywał prawie zawsze ę „per collum“. Że jednak od tej reguły bywają 
wyjątki świadczy fakt, że jedna ę> zaraz po kopulacji (podczas której 
owady siedziały na szuwarach), odłączyła się od d" i samotnie składała 
jajka do złamanych, pływających po powierzchni wody łodyg trzciny. 
Podczas składania jajek ważki te były bardzo ostrożne i płochliwe.

Koło miasta Plowdiw widziałem 21. i 23.VI1I.1938 Anax parthenope 
Sei. latającego nad Maricą w towarzystwie A. imperator Leach.

Na wszystkich wyżej wymienionych stanowiskach cf cf były o wiele 
częstsze od ę ę , które, jak się zdaje prowadzą bardziej ukryty tryb 
życia.

Obserwacje dotyczące biologii tego gatunku zostały opublikowane 
dopiero w ciągu ostatnich lat (5,6, 7). Uwagi Froh li cli a (2) 
i Tümpla (18), że ważka ta występuje tylko nad torfiankami i mniej
szymi jeziorami nie są słuszne, na co zwrócił uwagę również Münch
berg (6), ponieważ jest ona rozpowszechniona właśnie głównie nad 
jeziorami wielkimi, co mogłem stwierdzić również na terenie Wielko
polski, a tylko stosunkowo rzadko zalatuje nad stawy, glinianki i t. p. 
Ponieważ kolo Płowdiwu, w pobliżu którego brak większych wód stoją
cych, spotkałem ją nad Maricą, więc przypuszczam, że przechodzi ona 
tu rozwój larwalny w stawach i kałużach na brzegu rzeki.

Gomphidae.
12. Ophiogomphus serpentinus C h a r p.

Plowdiw —23.V1II.1938, 1 d". 
cf 39,2; 31,5; 3,2.
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Jedyny okaz, jaki w Bułgarii widziałem, złapałem na prawym brzegu 
Maricy, około 1 km powyżej miasta. Siedział on na skraju lasu na ga
łązce niewielkiego krzewu.

W porównaniu z okazami pochodzącymi z zachodniej Polski, okaz 
bułgarski jest nieco większy (dł. odwłoka okazów Wielkopolskich 37,0— 
38,0). Jasne plamy na odwłoku są nieco większe a ich barwa żółto-zielona.

Według Pisa (13) dla rodzaju Ophiogomphus jest charaktery
styczna pętla pachowa (Analschleife) złożona z 3 komórek. Taką pętlę 
posiada mój okaz tylko w prawym tylnym skrzydle, podczas gdy w le
wym pętla składa się tylko z 2 komórek (tab. XIV, rys. 3). Porównaj niżej 
przy Onychogomphus forcipatus L.

13. Onychogomphus forcipatus L.

Drenowo—I4.VIII.1938, 1 9.
9 34,0; 30.0; 3.8.
Sli wen - 18.V1H.I938, 1 tf.

38,0: 29,4; 3,5.
Plowdiw — 23.VH1.I938, 1 9

Koło Drenowa obserwowałem kilka cf ó". latających nad małym 
potokiem o wartkim prądzie. t owy odbywały tuż nad powierzchnią wody, 
przysiadające od czasu do czasu na wynurzających się z niej kamie
niach. Jedną 9 złowiłem na słonecznej polance leśnej niedaleko brzegu 
potoku, siedzącą na łodydze zeschłego ostu.

Również w okolicy miasta Sliwen obserwowałem ten gatunek nad 
brzegami potoków. Jednego cf, wygrzewającego się na wielkim kamieniu, 
złowiłem na słonecznym, skalistym stoku, pokrytym zaroślami (głów
nie Paliurus aculeatus).

Moje oba bułgarskie okazy posiadają w porównaniu z polskimi silniej 
rozwinięte żółte plamy. Ustępowanie czarnego zabarwienia zaobserwo
wał również Puschnig (12) u okazów pochodzących z Albanii. Być 
inoże, iż na obu tych*obszarach mamy do czynienia z formami stanowią
cymi przejście do jasnej formy południowej, opisanej z Sycylii przez de 
S e 1 у s a jako Onychogomphus forcipatus var. meridionalis. Rysunki 
la i lb (Tab. XIV) przedstawiają rysunek wierzchu tułowia obu okazów 
bułgarskich oraz jednego cf (rys. 1 c) z Magórki koło Bielska.

Również u tego gatunku pętla pachowa jest rozmaicie wykształcona. 
Według Risa (13) u rodzaju Onychogomphus składa się ona z dwóch 
pólek (Tab.XIV, rys 2a). Tymczasem u mojego ö" ze Sliwna w tylnym 
lewym skrzydle pętlę tworzą trzy pólka (według Risa tego rodzaju
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pętla charakteryzuje rodzaj Ophiogomphus), w tylnym prawym nato
miast, gdzie użytkowanie jest nieco nieregularne, dwa pólka (Tab. XIV, 
rys. 2 b). U wspomnianego wyżej cf z Magórki sprawa przedstawia się 
odwrotnie. W lewym tylnym skrzydle ma on pętlę z dwóch pólek, w pra
wym natomiast z trzech pólek (Tab. XIV, rys. 2-c). Złożone z trzech pólek 
pętle pachowe obserwował Pu sehnig (12) u okazów z Albanii i Ka- 
ryntii i podał ich rysunki. F u d а к o w s к i (3) otrzymał z Albanii cf 
tego gatunku, u którego pętla składa się tylko z jednego pólka.

Nienormalne użytkowanie skrzydeł spotykamy u ważek dość często, 
tak że przy oznaczaniu musimy oprócz niego zbadać dokładnie także 
inne cechy. Np. Sornatochlora alpestris Sei. posiada, w odróżnieniu od 
innych środkowoeuropejskich gatunków tego rodzaju, dwie poprzeczne 
żyłki łokciowe (Cubitalquerader) w przednich skrzydłach. Tymczasem 
przy młakach pod Capkami koło Zakopanego, złowiłem w lipcu 1932 roku 
jednego cf, który ma w skrzydle prawym dwie poprzeczne żyłki a w le
wym tylko jedną. Przysadki odwłokowe wskazują, że mamy niewątpliwie 
do czynienia z wymienionym wyżej gatunkiem.

Cordulegasteridae.
14. Cordulegaster bidentatus Sei.

Uzuó kum — 3.VIII.1938, 1 .2 
2 64,6 *); 50,5; 6,0.

W wymienionej miejscowości widziałem nad małym potoczkiem leś
nym o wartkim prądzie i brzegach ocienionych starymi drzewami dwa 
okazy tego gatunku, z których jeden udało mi się złowić. Unosiły się one 
mniej więcej na wysokości 1 m nad poziomem wody, przelatując na nie
wielkiej przestrzeni tam i z powrotem, zatrzymując się chwilami w po
wietrzu w pobliżu zwisających gałązek. Polowały na drobne owady, 
zwłaszcza na komary.

Złowiona 2 ma typowe zabarwienie ale jest nieco większa od oka
zów środkowo-europejskich, które według Schmidta (14) posiadają 
następujące wymiary: 62,0—63,0 : 47,0—48,0 ; 4,8—5,2.

Libellulidae.
15. Orthetrum brunneum F o n s c.

Warna — 28.VIII.1936, 12 cfó", 3 2 2-
cf 30,5; 34,0; 2,9. cf 32,6; 37,5; 3,5. 2 30,5; 34,5; 3,7.

*) Odwłok + pokładełko (Abdomen + ovipositor).
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9 31,0: 33,9; 3,8.
Topoli t - 2. VIII 1938, 9 dd, 1 $• 
d 30,0: 34,2; 3,5. d 33.5; 37,0; 3,5. 9 30,0; 35,1; 3,5.
G e bed że — 8.VIII 1938, 2 dd.
d 31,5; 35,0; 3,2 d 32,0; 35,6; 5,5.
Plowdiw — 25 VIII.1958, I 9- 
9 27,0; 32,6; 3,4.
Ponadto obserwowałem ten gatunek koło miast Drenowo 
i Sliwen.

W drugiej połowie sierpnia 1936 roku było Orthetrum brunneum 
F o n s c. bardzo liczne w Warnie, nad silnie zanieczyszczonym rowem 
przydrożnym koło zabudowań kwarantanny. Samce pojawiały się 
w znacznie większej ilości niż 99. Stosunek ilościowy płci wynosił 
w tym przypadku mniej więcej 10 : 1. Ważki te co chwila przysiadały na 
łodygach roślin lub rzadziej na ziemi, aby pożreć schwytaną zdobycz. 
Obserwowałem je zawsze w niewielkiej odległości od wody. Kilkakrot
nie widziałem również kopulację i składanie jajek. To ostatnie odbywało 
się podczas lotu, przy czym 9 9 uderzały odwłokiem o powierzchnię 
wody. Czynność tą wykonywały kilkakrotnie w jednym miejscu a na
stępnie odlatywały powtarzając ją na nowo, d d przy składaniu jajek 
9 9 nie towarzyszyły.

Koło Topolit gatunek ten latał nad szerokimi rowami odwadniającymi 
o mulistym dnie i skąpej roślinności wodnej (głównie nitkowate glony 
i Potarnogetori pectinutus). I tutaj widziałem przeważnie d d • 99 sie
działy w pewnej odległości od wody na sitowiu rosnącym na mokrych 
łąkach.

Na północnym brzegu jeziora w Gebedże ważka ta latała nad nie
wielkim potoczkiem, w pobliżu jego ujścia do jeziora. Na samym brzegu 
tego ostatniego Orthetrum brunneum F o n s c. nie zauważyłem.

Również w okolicach Drenowa i Sliwna widziałem tę ważkę na brze
gach wód bieżących. W pobliżu tego drugiego miasta w dniu 18.VIII.1938 r., 
obserwowałem składanie jajek, które odbywało się w opisany powyżej 
sposób, do wody silnie zanieczyszczonej ściekami fabrycznymi, gdzie nie 
występowały żadne inne gatunki ważek.

Koło miasta Plowdiw złowiłem tylko jedną 9 na słonecznych po
lankach leśnych niedalego brzegów Maricy. Był to okaz zlatany o silnie 
uszkodzonych skrzydłach.

Wszystkie złapane przeze mnie bułgarskie okazy tego gatunku, za
równo pod względem ubarwienia jak i wielkości nie różnią się niczym od 
środkowo-europejskich. Dojrzałe dd mają zawsze silnie niebiesko opy
lony tułów i odwłok. Jeden z dd złapanych koło Gebedże ma anormalnie
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rozwinięte użyłkowanie prawego przedniego skrzydła (Tab. XIV, rys. 4). 
Użytkowanie lewego przedniego skrzydła jest typowe.

16. Orthetrum albistylurn Sei.

Plowdiw — 21.VIII.1958, 1 9; 23.VIII. 1938, 2 9 9.
9 31,5; 32,5; 3,2. 9 31,2; 33,0; 3,4.

Ponadto obserwowałem ten gatunek nad brzegami j e z i o ra 
D e w n j a koło Warny i Topolit oraz nad jeziorem 
w Gebedże.

Jakkolwiek w wymienionych ostatnio miejscowościach Orthetrum 
albistylurn Sei. było bardzo liczne, to jednak nie udało mi się schwytać 
ani jednego okazu, tak płochliwa i ostrożna była ta ważka, o czym wspo
minają zresztą również inni badacze (1,4, 21). 9 9 byty o wiele rzadsze 
od cfcf. Te ostatnie latały nisko nad powierzchnią wody, prawie wy
łącznie tam, gdzie nie rosły żadne rośliny wodne ani błotne, rzadziej nad 
brzegiem, przysiadając dość często na gołej ziemi. Czasami siadały rów
nież na łodygach roślin wystających z wody. 9 9 tego gatunku spoty
kałem, podobnie jak 9 9 Orthetrum brunneum F o n s c. w pewnej od
ległości od wody, na mokrych łąkach przylegających do brzegów jeziora. 
Obserwowałem też kilkakrotnie kopulację i składanie jajek. Spostrzeżenia 
moje poczynione w tym zakresie podam tylko w krótkości, gdyż zgadzają 
się one na ogół ze spostrzeżeniami Fud akowskiego (4), poczy
nionymi w okolicy Krakowa w 1930 roku. Składanie jajek odbywało się 
tylko rzadko w towarzystwie ć" , który zwykle odlatywał zaraz po ko
pulacji. Podczas składania jajek 9 9 uderzały odwłokiem o powierzchnię 
wody, często w takich miejscach, gdzie rosły nitkowate glony. Składające 
jajka 9 9 bywały nierzadko zaczepiane przez d" d". Jest rzeczą cha
rakterystyczną, że składanie jajek obserwowałem również nad jeziorem 
Dewnja w miejscach, gdzie woda była słonawa.

Koło Płowdiwu ważka ta latała podczas gorących i słonecznych dni 
nad małymi, wysychającymi kałużami w korycie Maricy. Gdy pogoda 
była wietrzna, ważki przenosiły się na słoneczne polanki śródleśne lub na 
skraje lasów osłonięte od wiatru. Przysiadały wówczas dość często na 
korkach suchych gałązek, podobnie jak to czyni Libellula depressa L. 
cfcf nie przepędzały się wzajemnie ze swych rewirów łowieckich, lecz 
polowały zgodnie obok siebie. Koło Płowdiwu częściej niż gdzieindziej 
widziałem 9 9. Przebywały one zwykle w nieco innych miejscach niż 
<3 d" , a mianowicie w zaroślach niedaleko brzegu rzeki, siedząc na gałąz
kach krzewów i na rozmaitych wyższych roślinach zielnych, np. na ostach. 
Na ogół były one nieco mniej płochliwe od cf d" i łatwiej dawały się
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schwytać. U młodszych osobników zabarwienie ciała było wybitnie zie- 
lonawo oliwkowo-brunatne, skutkiem czego przypominały one żywo 
przedstawicieli rodziny Gomphidae. U starszych 9 9 barwa przybierała 
odcień brunatny. 1 tutaj obserwowałem składanie jajek, odbywające się 
w opisany sposób, do małych kałuż nad brzegami Maricy. Dno ich było 
muliste a skąpa roślinność składała się głównie z nitkowatych glonów. 
W słoneczne dni woda nagrzewała się bardzo silnie.

Wymiary złowionych przeze mnie okazów zgadzają się na ogół 
z danymi Schmidta (14), tylko tylne skrzydła i znamię mają nieco 
krótsze.

17. Crocothemis erythraea Br uli.

Plowdiw — 21.VIII.1938, 1 9; 25.VIII.2938, 2 ? ?.
9 28,8; 28.5; 4,0. 9 24,0; 28,6; 4,0.

Ponadto obserwowana nad brzegami jeziora Dewnja 
koło Warny i nad jeziorem w G e b e d ż e.

Nad brzegami jeziora Dewnja koło Warny występował ten gatunek 
w sierpniu bardzo nielicznie, gdyż widziałem zaledwie kilka cfcf. Unosiły 
się one nad wodą, w niewielkiej odległości od brzegu, przysiadając często 
na sterczących z wody roślinach lub na słonecznych, piaszczystych dro
gach nad brzegiem jeziora.

W drugiej połowie sierpnia 1938 roku spotkałem ten południowy ga
tunek koło Płowdiwu. Również tutaj był on stosunkowo nieliczny. Na ogół 
były 9 9 częstsze od cf cf - Omawiana ważka latała nad brzegami Ma
ricy, na słonecznych skrajach lasów i na polankach śródleśnych, siadając 
na gałązkach krzewów i na wyższych roślinach zielnych. Obok siebie 
występowały stare, już zupełnie zlatane okazy i młode, świeżo przeobra
żone. Na ogół były mało płochliwe, tak że nieraz przy pewnej ostrożności 
było je można nawet ręką schwytać.

Wszystkie trzy przeze mnie złapane okazy są zupełnie typowe, za
równo pod względem wymiarów jak i zabarwienia.

18. Sympetrum meridionale Fonsc.

Warna - 28.VIII.1956, 4 cf cf, 1 9; 5.IX.1936, 5 cfcf, 2 9 9- 
cf 24,5; 28,5; 3,0. cf 26,0; 29,0; 3,2. 9 25,0; 26,6; 3.0.
9 25,5; 27,0; 3.0.
Uzuó kum — 3.VIII 1938, 2 cfcf.

25,0; 28,4; 3,0. cf 26,5; 29,0; 3,0.
Asparuchowo — 1 l.VI11.1938, 2 cf cf • 
cf 25,0; 26,5; 3,0. cf 25,0; 28,5; 3,0.
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Prowadia — 5.IX. 1936, 2 cf cf, 4 9 9-
cf 25,0; 26,5; 5,0. cf 25,8; 28,2; 3,0. 2 26,0; 27,5; 3,0.
2 26,4; 27,8; 3,0.
К a s p i c z a n — 9.VIII. 1938, 1 cf.
cf 25,4; 26,8; 3,0.
Burgas — 31.VIII. 1936, I cf, 2 2 9; 1.IX.1936, 2 cfcf, 1 2. 
cf 26,0; 28,8; 5,0; cf 26,2; 28,6; 5,0. 2 24,4; 28,0; 3,0.
2 25,8; 28,6; 5,0.
Drenowe - 14 VIII.1938, 2 cfcf, 2 2 2-

24,5; 26,0; 2,0. cf 25,4; 28,4: 3,0; 2 24,0; 26,0; 2,9.
Plowdiw — 24.VI1I.1938, 1 cf.
Cf 27,2; 29,0; 3,4
Assenowgrad — 22.VI1I.1938, 2 cf cf; 26.VIII.1938, 2 cf cf, 1 2- 
2 28,0; 28,5; 3,2 (pozostałe okazy są mniej lub więcej uszko
dzone).
Ponadto obserwowałem ten gatunek w następujących miejscach: 
Tirnowo, Śliw en, Baczkowo i Nareczen.

W badanym przeze mnie terenie ważka ta była bardzo rozpowszech
niona i prawie wszędzie należała do najpospolitszych gatunków. Szcze
gólnie licznie występowała koło Warny i Burgas na porośniętych różnymi 
gatunkami sitowia piasczyskach nadmorskich. Spotykałem ją nierzadko 
w dużej odległości od wody na zboczach suchych, słonecznych pagórków.

Do prawie wszystkich przeze mnie złowionych okazów były po- 
przyczepiane larwy wodopójki (Arrhenurus papillator O. F. Mül 1.). 
Pasożyty siedziały nietylko na tułowiu, lecz również na grubszych żył
kach skrzydeł. Również inni badacze, jak np. S c h m i d t (14) i M ii u c h- 
berg (8, 9, 10) stwierdzili, że gatunek ten szczególnie często jest na
pastowany przez wymienionego pasożyta. Drobne czerwone larwy roz
toczy, które Scholz (15) uważał za jajka ważek, szkodzą żywicielowi, 
jeżeli opadną go w większej ilości i nieraz obserwowałem okazy tego 
gatunku, które tylko z trudem potrafiły latać.

Bułgarskie okazy Sympetrum meridionale F o n s c. są nieco więk
sze, niż podaje Schmidt (14). Ich ubarwienie jest typowe.

19. Sympetrum striolatum C h a r p.

Uzuó kum — 3.VIII.1938, 1 2- 
2 28,2; 29,5; 3,3.
Asparuchowo— 10.VI1I.1938, 1 2- 
2 28,5; 29,6; 3,4.
Assenowgrad — 25.V111. 1938, 4 cf cf. 4 2 9-
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Wszystkie okazy z tego stanowiska są uszkodzone.
Ponadto obserwowałem ten gatunek koło miejscowości Вас z- 
kowoiNareczen.

W okolicy Warny (Uzuń kum i Asparuchowo) ważka ta była bar
dzo rzadka i latała z dala od wody w towarzystwie Sympetrum meridio- 
nale F o n s c.

W dolinie rzeczki Czaji (Czepelarskata rjeka) między Assenow- 
gradem i Nareczenem występowało Sympetrum striolatum C h a r p. 
licznie, latając na suchych słonecznych stokach razem z S. meridionale 
F o n s c.

Wszystkie złowione przeze mnie okazy są typowe.

20. Sympetrum vulgatum L.

Kniażę wo koło Sofii — 28 VIII. 1938, 1 ?.
9 27,5; 29,0; 3,2

Jedyny okaz jaki w Bułgarii widziałem, latał na łące nad brzegiem
strumienia.

21. Sympetrum sanguineum Müll.

9 22,5; 26,5; 2,6.
Kolo wymienionej miejscowości gatunek ten był dość liczny na sło

necznych polankach leśnych i na skraju lasu, gdzie latał w towarzystwie 
Sympetrum meridionale F o n s c. i S. striolatum C h a r p.

U cfcf uderzało wspaniałe, lśniąco czerwone zabarwienie ciała, 
o wiele świetniejsze, niż u okazów polskich, od których poza tym szcze
gółem niczym się nie różniły. 9 9 występowały nieco liczniej niż cf cf

Ażeby lepiej unaocznić wymiary zebranych przeze mnie ważek ze
stawiłem załączoną tabelkę. (P= wymiary przeciętne, Z « skala zmien
ności; wszystkie wymiary w mm) — str. 262.

Materiał mój jest oczywiście zbyt szczupły, ażeby na jego podstawie 
móc wyciągnąć wnioski o zoogeograficznym składzie fauny ważek 
Bułgarii.

Z pomiędzy 21 stwierdzonych gatunków, następujących 7 (33°/o): 
Calopteryx virgo L„ C. splendens Harr., Platycnemis pennipes Pall.,
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Ilość
okazów

Gatunek
Odwłok Skrzydło tyl. Odwłok Skrzydło tyl.

cf 9 dP Z P Z 9P Z P Z
i 2 Calopteryx

splendens 37.2 — 28,5 -- 36,5 36,0-37,0 31,2 —

u 10 Sympecma fusca 28,9 27,0-30,8 20,3 19,0—21,6 29,2 28,0-30,5 22,0 21,5-22,6

16 6 Lestes barbarus 32,2 30,0—34,5 22,0 20,0-24,0 30,9 29,8-32,0 24,2 23,4-25,0

2 4 bestes oirens 29,3 29,0-29,6 18,5 — 26,4 25,2-27,8 19,6 18,8-20,5
3 2 Platycnemis

pennipes 29,7 29,5-30,0 19,5 19,0—20,0 30,2 30,0—30,5 21,0 —

15 8 Isehnura elegans 25,9 24,5-27,4 16,1 15,2-17,0 24,9 23,5-26,4 16,8 16,0-17,6

5 2 Ischnura pumilio 23,4 22,8—24,0 15,0 14,6-15,5 23,5 — 15,8 —

2 1 Aeschna mixta 49,6 49,0-50,2 40,0 39,0-41,0 47,0 — 40,6 —

1 — Anax imperator 63,5 — 46,0 — — — — —
1 Ophiogomphus

serpentinus 39,2 _ 31,5 _ — _ — _

1 2 Onychogomphus
forcipatus 28,0 29,4 _ 34,0 _ 30,0 _

— 1 Cordulegaster
bidentatus _ _ _ 64,6 __ 50,5 _

23 5 Orthetrum
brunneum 31,7 30,0-33,5 35,5 34,0 - 37,0 29,0 27,0—31,0 33,8 32,6-35,1

— 3 Orthetrum
albistylum — _ _ _ 31,3 31,2-31,5 32,7 32,5-33,0

— 3 Crocothemis
erythraea _ _ _ _ 26,4 24,0-28,8 28,5 28,5-28,6

26 13 Sympetrum
meridionale 25,8 24,5—27,2 27,5 26,0-29,0 26,0 24,0-28,0 27,2 26,0-28,5

4 6 Sympetrum
striolatum _ _ _ 28,3 28,2 - 28,5 29,5 29,5-29,6

— 1 Sympetrum
oulgatum _ _ — — 27,: 29.C —

3 3 Sympetrum
sanguineum 23,0 21,0—25.1 27,: 26,5—28,ć 21.7 21,0-22,: 25,ę

25,4-26,5|

Ischnura elegans v. d. Lin d., Ophiogomphus serpentinus Charp., 
Onychogomphus forcipatus L., Sympetrum vulgatuin L. i S, sangnineum 
Müll, jest szeroko rozmieszczonych w środkowej (a częściowo nawet 
w północnej) części obszaru eurazjatyckiego. Głównie w południowej lub 
w południowo-wschodniej jego części występują: Sympecma fusca v. d. 
Lind., bestes harharus Fabr., I. virens Charp., Ischnura pumilio 
Charp., Aeschna mixta L a t r., Anax imperator Leach, A. parthe-
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норе Sei., Orthetrum briinneuni Fonsc. i Sympetrum striolatum 
C h a r p. (11 gatunków — 52°/o). Już w wielu okolicach środkowej Euro
py występują one tylko sporadycznie, gdyż właściwa ich ojczyzna leży 
w krajach Śródziemnomorskich. Wybitnie południowymi formami są: 
Orthetrum albistylum Sei., Crocothemis erythraea Br uli. i Svmpe- 
trum meridionale Fonsc. (3 gatunki — 15°/o), posuwające się na północ 
aż do południowej Polski. Fauna ważek Bułgarskich ma więc charakter 
środkowo-europejski, przy czym jednak domieszka gatunków południo
wych jest już dość znaczna.
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OBJAŚNIENIE TABLIC.

Tab. XII fot 1. Rów odwadniający na mokrych łąkach nad jeziorem Dewnja kolo 
Topolit (na zachód od Warny).

fot. 2. Północno-wschodni brzeg jeziora w Gebedże.
Tab. XIII fot. 1. Rzeczka Drenowka koło Drenowa.

fot. 2. Rzeka Marica ok. 2 km na zachód od Płowdiwu (Filippopel).
Tab. XIV rys. 1. Onychogomphus forcipatus L. — Rysunek górnej strony tułowia.

a — cf z okolicy miasta Sliwen, b — 2 z Drenowa, c — ö" z Ma- 
górki kolo Bielska.

rys. 2. Onychogomphus forcipatus L. Pętla pachowa tylnego skrzydła.
a —. według Schmidta (144, b — ö" z okolicy miasta Sliven, 
c — cf z Magórki kolo Bielska

rys. 3. Ophiogomphus serpentinus C h a r p. — Pętle pachowe tylnych skrzy
deł ęj" z Płowdiwu.

rys. 4. Orthetrum brunneum F o n s c. — Koniec przedniego prawego skrzydła 
cf z Gebedże.

EXPLICATION DES TABLES

Tab. XII

Tab. XIII

Tab. XIV

phot. 1. Fosses d’ócoulement des prairies au bord du lac Devnia prós de 
Topolit (au W de Varna).

phot. 2. Le bord NO du lac de Gebedże.
phot. 1. Le fleuve Drenovka pres de Drenovo.
phot. 2. Le fleuve Marica 2 km. au W de la ville Plovdiv (Filippopel). 

fig. 1. Onychogomphus forcipatus L. — le dessin de la surface supćrieure
du corselet: a — d" de Sliven, b — 2 de Drenovo, c —cf de Ma- 

górka pres de Bielsk (Pologne meridilonale).
fig. 2. Onychogomphus forcipatus L. — le noeud anale (Analschleife) de 

I’aile postćrieure droite: a — selon Schmidt (14), b — <j" le Sliven, 
c— cf de Magórka.

fig. 3. Onychogomphus serpentinus C h a r p. — le noeud de I’aile postć- 
rieure d’un ö" de Plovdiv.

fig. 4. Orthetrum brunneum F о n s c. — L’aile anterieure droite d’un cf 
de Gebedże.
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r e s и M e
Les materiaux de libellules decrites dans cet ouvrage fürent ramassćs en Bułgarie 

durant les mois esth’aux de 1936 et 1938. Je donne ci-dessous une breve earactćristia.ue 
des lieux particuliers dont proviennent ces materiaux. Les chiffres ordinaux ajoutes 
aux nonis des lieux se rapportent a la carte de situation ci-jointe.

1. Varna. J’y ai fait mon recueil principalement sur les bords du lac Devnia, 
appelć aussi lac de Varna, qui communique par une petite riviere avec le lac de Gebedże, 
situe plus loin ä l’ouest. Autrefois le lac Devnia possedait une faune typique d'eau 
douce, quj dispanit presque completement depuis qu’on a fait communiiquer le lac avec 
la mer voisine au moyen d’un canal. Pour le moment il est habite surtout dans sa 
partie orientale par une faune typique propre aux eaux faiblement saumätres (c.omme. 
Hydrobia acuta, Cardium, Mytilus, Idotca, Sphaeroma, Baianus). Des prairies rńarćca- 
geuses, coupees par des fosses d'ecoulement touchent au lac largement borde par 
endroits de plantes ■ aquatiques, joncs et autres. Une riche florę d’halophytes croit en 
beaucoup d’endrolts Га: observe sur ce terrain: L. barbarus, I elegans, I. pumilio, 
A. parthenope, О. brunneum, О. albistylum, C. erythraea, S. meridionale. Au sud del 
Varna sur un terrain sablonneux voistn de la mer, se trouvent de petits ćtangs peu pro- 
fonds, aux bords desquels croissent en grande quantlte: Scirpus holoschoenus, S. tri- 
queter. Dans ces etangs au fond vaseux, abondent algues diverses, et sur leurs bords 
nous rencontrons une riche Lore d’halophytes (surtout Salicomia herbacea). Votoi les 
libellules qui’y volent: S. fuscu, L. barbarus (tris frćquent), I. elegans, I. pumilio, A. im
perator, A. parthenope, S. meridionale (en tres grande quantlte). Au dessus du fosse, 
longeant le chemin aupres de la quarantaine. dont l’eau est fortement souillee par les 
ćgouts, j’ai remarqui: /. elegans I. pumilio. .4. imperator et 0. brunneum (tris nom- 
breux).

2. Uzun к u in. Au milieu des forets au dessus des petites mares presque 
completement desseches et sur les clalirieres voisines voltigeaient: S- fusca, S. meridio
nale, S. striolatum et S. sanguineum. Au dessus des rives ombragćes d’un petit ruiisseau 
planait C. bidentatus.

3. Cap G a 1 a t a. Sur les pentes rocheuses et escarpćes de ce Cap, au sud 
de Varna voltfgeaient: L. barbarus et S. meridionale.

4. Asparuchovo. Dans les chenaies lumineuses auprćs de ce village (au 
sud de Varna), au dessus des routes ensoleillćes volalent: A. imperator, A. mixta,
S. fusca, S. meridionale et S. striolatum.

5. Topolit. Sur les bords du lac Devnia planait au dessus de l’eau 
zł. purthenope et 0. albistylum. Au dessus des fosses d’ecoulement des prairies voisines 
trfes humides, il У avait une grande quantlte d’O. brunneum et un petit nombre d’/. ele
gans, L’eau de ces fosses devait Ćtre un peu saumatre car eile ćtait habitće par des 
crustacćs des genres Idotca et Sphaeroma ainsi que des Hćmitptćres Sigara mayri et 
S. lugubris. De meme on у rencontrait frequemment la tortue des marćcages (F.mys
orbicularis). , . .

6. Golemo jezerovo. Au dessus du lac Devnia plana:t Anax imperator.
7. Gebedże. Ici se trouve un grand lac communicant avec le lac Devnia. 

Son hord occidental est couvert d’une large bande de roseaux. Son fond est gćnćrale- 
ment sablonneux. la vegetation aquatique est pauvre. Les libellules sont representees 
par- 0 albistvlnm, plus rarement par I. elegans, A. parthenope et C. erythraea. Sur le 
rivage septentrional du lac au dessus d’un petit ruisseau il у avait un grand nombre 
d’O. brunneum; I. elegans s’y trouvait en petite quanritri

8. Provadia. Sur des pentes ensoledlćs, sćches et rocheuses couvertes de
buissons voltigealt S- meridionale ę meridionale9 К a s p : c a n. Sur des cotes rocheuses et ensoleilles on voyact S. meridionale. 

10 Burgas Sur de petits monticules bas couverts de buissons au bord des
salines volalent S. fusca et S. meridionale. Au bord de la mer a“ dessus des 
flaques d’eau couvertes de differentes especes de sc:rpes (Scrpus ^loschd^- S.
- V I, Vuavait un grand nonjre de L. barbarus« ^Xaient:

S. X“e.i.e ville „orten, un caracUre typtoe
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fois, lrmoneux. Nous voyons aussi de vastes amas de pierres sur les bords ombragśs 
de saules. Au dessus de la n:v:ere volLgeait O. brunneum et au dessus des ruisseaux 
rapides qui debouchent 0. forcipatus. Sur !a llisiäre de la foret vod&ine j’a'i pris- S. fusca, 
0. forcipatus et S. meridionale.

13. Irevna. Sur la lisiere ensoleillee de la foret on appercevait un petit 
nombre de S. fusca.

14. S 1 i v e n. Plusieurs ruisseaux coulent des montagnes qui environnent la ville.
l.eurs eaux sont souvent fort souillćes par les egouts des usines. En de pareils lieux 
ies lfiibellules ne volaient point, excepte ГО. brunneum. Par-dela les usnnes oft l’eau 
et/ar.t pure j’ai remarque C. virgo et 0. forcipatus. Parmi les oliseaux on у rencontrait 
la merle d’eau (Cinclus cinclus — probablement C. c. orientalis Stresem.). Dans 
les forets et les broussailles voisines j’ai encore remarque: S. fusca, L. virens, A. mixtu 
et S. meridionale.

15. P1 о v d i v (= Filippopel). Cette ville est situee sur la Marica. Dans l’enceinte 
de la ville, au dessus des pet'tes mares aupres du fleuve, oü pullulait Sigara hiero- 
glyphica, planadt 0. albistylum. Par-delä la ville j',a; remarque au-dessus du fleuve: 
C. splendens, I. pumilio. P, pennipes, A. imperator, A. parthenope, A. mixta, C. erythraea. 
О. brunneum. О. albistylum et S meridionale. C’est idi, que j’aK capture O. Serpentinus 
Quand aux oteeaux jiali vu entre autres au dessus de la riviere Egretta garzetta et 
Cosmeroditis albus.

16. Aseuovgrad (= Stanimaka). Dans la vallće de la riviere Cepelarskata 
rjeka, j’ai pris A. mixta. S. striolatum et S. meridionale.

17 et 18. Dans la vallee de la meme riviere, entre les localites Backovo et 
N а r e c e n j’ai vu des exemplaires de S. striolatum et S. meridionale.

19. К n i a ż e v о aupres de Sofia. J’ai vu au dessus d’un torrent, sur la 
lisiere de la foret, 4. mixta et S. vulgatum.

20. L а к a t n i k. Sur les rivages ensoleilles de la riviere Iskar. des exemplaires 
peu nombreux de S. fusca.

Dans le texte polonais je nomme tous les lieux oü j’ai observe l’espeee nommće. 
je note le nombre d’individus attrapes, ainsi que la date de la capture. Quand aux 
dimensions, le premiere ebiffre indique la longueur de l’abdomen. le deuxieme la longueur 
des ailes posterieures, le troisieme leur largeur, le quatrieme la longueur du ptćro- 
stigma. Toutes les dimensions en mm.

1. Calopteryx virgo L.
C’etaient des exemplaires peu nombreux que je n’ai point rćussi a attraper aupres 

des villes Sliven et Tirnovo. Par consequent je n’ai pas pu constater s’ils appartenaient 
ä la forme typque, au bien ä C. virgo festiva Brüll., repandue au snd-est, notee 
entre autres en Albanie, au Montenegro et en Grece.

2. Calopteryx splendens Harr.
Les exemplaires captures, surtout les femelies, correspondent ä la forme typique 

aussi bien par leurs dimensions, que par la coloration. Ce qui se fait remarquer chez 
les males, c’est la couleur intense de la bandelette des ailes, qui est d’un brun fonce 
avec une lueur bleue, ainsi que l’etroite fin des ailes, incolore. La largeur de la ban
delette = 17,5 mm, la largeur de la fin des ailes = 1,5 mm. Ces deux details concernantes 
furent aussi observes par Pu sch nig (12). ce qu’il rapporte dans sa description 
des exemplaires provenant de l’Albanie.

3. Sympecma fusca v. d. Lin d.
Cette espćce semble etre repandue sur tout le terrain. Les individus de la Buł

garie sont un peu plus grands que ceux de l’Europe centrale.
Je n’ai point trouve en Bułgarie de Sympecma paedisca Brau., apparentee 

ä la precćdente, malgrć mon attention speciale ä son sujet
4 Lestes barburus F a b r.

On la trouve en grand nombre aux environs de Varna et Burgas.
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5. bestes virens C h а r p.
Cette libellule volait pres de Tirnovo et Plovdiv le long des rivages lägerement 

et sur les lisieres des forets aupres de Sliven.

6. Platycnemis pennipes Pall.
Cette libellule volait pres de Tirnovo et Plovdiv le long des rivages legerement 

ombrages de riViöres.
7. Ischnura elegans v. d. Lind.

Aux environs de Varna cette espäce etait assez repandue.

8. ischnura pumilio C h a r p.
Je n’ai observe cette espece qu’aux environs de Varna oil eile volait avec la pre- 

cedente, mais eile etait plus rare
9 Aeschna mixta L a t r.

Cette libellule volait en grand nombre au commencement du mois de septem- 
bre 1936 au dessus des chemins forestifirs ensoleilles entre le village Asparucbovo et 
la coline Dzanavar tepe pres de Varna, en compagnie d'Anax imperator. Pres de la 
ville Sliven ie l’ai vu mćme pendant le crćpuscule faisant la chasse aux cousins et 
autres menus insectes au-dessus des routes forestieres. Pres d’Assenovgrad dans la 
vallee de la riviere Cepalarskata rjeka la-dite libellule volait sur les pentes ensoleillees 
des colines. Pendant les heures tres chaudes de la journee la plupart des individus 
rćposait a l’ontbre sur des rameaux d’arbustes et de buissons

J’ai observe pres de Varna au commencement du mois de septembre 1936 une 
grande libellule bleue du genre Aeschnu, que je n’a: pas rćussii a attrapćr. Ć’ćtait pro
bablement Aeschna cyanea Müll.

10 Anax imperator Leach.
J’ai pris un seul individu pres de la quarantine a Varna, et en plus je l’ai vue 

dans plusieurs autres endroits non loin de cette ville, ainsi que prćs de Plovdiv.

11. Anax parthenope Sei.
J’ai remarque cette espece aux environs de Varna surtout au-dessus des lacs et 

pres de Plovdiv. J’ai ćgalement considerć la copulation et la pote, qui se passent habi- 
tuellement de la maniere decrite par Miinchberg (6). Dans un cas particulier 
j’ai vu une femelle quiter le male aussitöt apres l’accouplement et pondre ses oeufs 
en solitude sur des dćbris de joncs flottants ä la surface de l’eau. Partout les males 
etaient beaucoup plus frequents que les femelles. Les remarques de Fröhlich (2) 
et de Tümpel z18), que cette libellule ne parait qu’au dessus des tourbieres et des 
petits lacs ne sont pas justes, ce qui est aussi l’avis de Münchberg (6), puisque 
c’est au contraire principalement au dessus des grandes lacs qu'on la rencontre, ce 
que j’ai aussii constate en Poznanie, ou cette espece est fort repandue.

12. Ophiogomphus serpentinus C h a r p.
Le seul specimen que j’ai vu en Bułgarie fut pris au bord de la Marica pres de la 

ville Plovdiv. En comparaison aux exemplaires de la Pologne il est un peu plus grande 
et il a de plus grandes taches claires sur l’abdomen. Elles sont d’une couleur vert-jaune. 
Selon R i s (13) le genre Ophiogomphus est carasterise par un noeud anale (Anal
schleife) compose de trois cellules. Mon spćcimep n’a un pared noeud qu’ä l'aile droite 
postćrieure tandis qu’ä l’aile gauche ce noeud n’est compose que de deux cellules 
(tab. XIV, fig. 3). Comparez ci-dessous ä propos de Onychogomphus forcipatus.

13. Onychogomphus forcipatus L.
Je le connais des environs de Drenovo, Sliven et Plovdiv. Mes specimens de la 

Bułgarie, comparativement ä ceux de la Pologne, ont les taches jaunes plus deve- 
loppees Puschnig (12) a aussi remarque la disparition graduelle de la couleur 
noire chez les individus originaires d’Albanie. Il est possible, que sur ces deux terrains 
nous avons affaire ä des formes transitoires ä la forme claire meridionale originale 
de la Sicile decrite par S e 1 у s comme 0. forcipatus var. meridionalis. Les figures 
la et lb (Tab XIV) represented le dessin de la surface supćneure du corselet des
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deux specimens bulgares et d’un mäle (gravure lc) de Magórka prćs de Bielsk (Pologne 
meridionale). De meme chez cette espćce les noeuds anales ne sont pas dćveloppćs 
uniformenient. Selon Ris (13) chez le genre Onychogomphus le noeud anale est 
composć de deux cases (tab. XIV, fig. 2a) tandis que chez le mäle de Sliven a l’aile 
postćrieure gauche il est forme de 3 cases (selon Ris un pareil noeud anale [Ana- 
schleife] caractćnise le genre Ophiogomphus). par contrę a 1’aóle postćrieure droćte, 
ou la nervation est un peu irreguliere, deux cases (tab. XIV, fig. 2b). Chez le male de 
Magórka prćs de Bielsk, nientionnć ci-dessus. nous avons un cas contraire: sur 1’aile 
gauche postćrieure i! a un de 2 cases, et sur la droite postćrieure de 3 cases (tab. XIV. 
fig. 2c). Puschnig (12) a observe des composćs de 3 cases chez les exemplaires 
de 1’Albanie et de la Carmthie, et il a prćsentć leur dessfn. Fudakowski (3) 
a obtenu de 1’Albanie un specimen de male de cette espćce, chez lequel le noeud anale 
(Analschleife) n’est fait que d’une seule case.

Chez les. libellules nous trouvons assez souvent une nervation anormale des ailes, 
de sorte que pour la classification on doit en outre examiner exactement encore 
d’autres attributs. Par exemple Somutochlora alpestris Sei. possćde contrairement 
aux autres espćces de ce genre de l’Europe centrale, deux veines transversales cubi- 
tales dans les ailes antćrieures, tandis que j’ai pris auprćs des ćtangs de Capki pres 
de Zakopane (Tatry) un male qui possćde a l’aile droite deux veines transversales 
et ä la gauche une seule. Les appendices abdominaux prouvent, que sans doute nous 
avons affaire ä 1’espćce mentionnće ci-dessus.

14. Corduleguster bidentatus Sei.
J’ai observć des individus au dessus d’un petit ruisseau forestier aux bords ombra- 

gćs prćs de Uzun kum au nord de Varna. Elies у iaisaient la chasse aux menus insectes 
de toute sorte, surtout aux cousins. La famelle attrapće a des dimensions un peu plus 
grandes que les individus de l’Europe centrale (selon les donnees de Schmidt 14).

15. Orthetrum branncum Fonsc.
Cette espćce ćtait particulićrement nombreuse pendant la seconde moitić du mois 

d’aüt 1936 aux environs de Varna. Les mäles ćtaient bien plus frequentes que les 
femelles de sorte que le rapport quantitatif entre les deux sexes est a peu pres de 10 :1.

16. Orthetrum ulbistylum Sei.
Cette libellule, quoique point rare, ćtait tres difficile a prendre ä cause de sa 

grande craintivite.
17. Crocothemis erythruea В r u 1 I-

J’ai observć cette espćce prćs de Varna et Plovdiv.
18. Sympetrum meridionale Fonsc.

Sur tout le terrain qu j’ai visitć cette espćce ćtait la plus repandue et se montrait 
iiabituellement en grand nombre. Presque tout les individus portaient des larves 
d'Arrhenurus papillator. Les spćcimens bulgares de S. meridionale sont un peu plus 
grands que l’indique Schmidt (14).

19. Sympetrum striolatum Charp.
Cette libellule apparait quelquefois avec 1’espćce prćcćdente, mais eile est 

beaucoup plus rare que cette derniere.
20. Sympetrum vulgatum L.

J’ai attrape une femelle a Kniażewo prćs de Sofia.
21. Sympetrum sanguineum Müll.

Cette espćce ćtait assez nombreuse sur les clairićres ensoledlćes des forets 
pres de Uzun kum au nord de Varna. Les mäles avaient la coloration rouge du corps 
beaucoup plus intense, que les exemplaires de la Pologne.

Sur la table de la page 262 j’aii compare les dimensions des libellules que i ai re- 
cUellies en Bułgarie. L’abdoinen = odwłok, l’aile postćrieure = skrzydło tyl. P -= les 
dimensiones moyennes, Z =l’ćchelle de variabilite. (routes les dimensions en mm).
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