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 Na pewno nie poruszyli my wszystkich wa nych 

problemów, zwi zanych z ochron  gatunkow  wa ek, 

ani ich nie wyczerpali my. Zapraszamy Czytelników do 

dyskusji. 
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poz. 227. 

 

 

Pstr g eruj cy na doros ych wa kach 

Stanis aw CIOS 

Trout preying on adult dragonflies. – In the stomach of 

a brown trout caught on 22.06.2001 in Lake Valkeisjär-

vi near Oulu (Finland) the author found 14  of Cor-

dulia aenea and 2  of Enallagma cyathigerum. The 

fish fed close to the water surface, without jumping out 

of the water. The large number of adults in the diet and 

the fact that they were solely , results from falling on 

the water surface of victims of combats between territo-

rial . The author discusses also literature data on the 

proportion of sexes in adult Odonata and on the role of 

imagines as food of fish. 

Dzi ki pomocy fi skich w dkarzy otrzyma em do anali-

zy zawarto  o dka pstr ga potokowego d ugo ci 53 

cm i masy 1284 g. Ryba zosta a z owiona 22 czerwca 

2001 r. (fenologicznie odpowiada to po owie maja u nas) 

w jeziorze Valkeisjärvi ko o miasta Oulu w po udniowej 

Laponii. Z otrzymanych informacji wynika, e pstr g e-

rowa  powierzchniowo, oko o 25 m od brzegu, w miejs-

cu gdzie by o troch  ro linno ci, od czasu do czasu spo-

kojnie zbieraj c co  z wody. Na wodzie natomiast w d-

karz widzia  doros e martwe wa ki. W o dku tej ryby 

stwierdzi em nast puj ce ofiary: 

Odonata 

Enallagma cyathigerum im  2 

Cordulia aenea im  14 

Coleoptera im 1 

Trichoptera 

Phryganea bipunctata wylinki  3 

P. bipunctata pp  2 

P. bipunctata im  4 

Molanna albicans pp  1 

M. albicans pp  4 

M. albicans im  6 

M. albicans im  2 

Cyrnus (?)fennicus im  1 

Polycentropodidae l 2 

Formicidae      3 

Chironomidae p                                       3 

 Najbardziej interesuj cymi ofiarami s  doros e wa -

ki – szklarka pospolita (Cordulia aenea) i nimfa sta-

wowa (Enallagma cyathigerum) (chru ciki, które tak e 

s  ciekawe, zostan  omówione przy innej okazji). Spec-

jalista od wa ek, dr Pawe  Buczy ski z Zak adu Zoologii 

Uniwersytetu M. Curie-Sk odowskiej w Lublinie, u-

przejmie oznaczy  je, a tak e podzieli  si  uwagami na 

ich temat, za co sk adam mu podzi kowanie. Oba gatun-

ki s  zwi zane z wodami stoj cymi. 

 Powstaje oczywi cie pytanie – dlaczego zjedzone 

zosta y tylko samce? Pierwsza my l, jaka mi przysz a do 

g owy, to ta, e w doros ej populacji obu tych gatunków 

jest przewaga samców. Wydawa a si  ona by  potwier-

dzona przez niektóre zapisy w naszej literaturze entomo-

logicznej. Na przyk ad, SAWKIEWICZ i AK (1966) z a-

pali do bada  83 samce i 34 samice C. aenea oraz 102 

samce i 17 samic E. cyathigeum. Podobnie KLIMEK 

(1949) stwierdzi , e „szczególnie cz sto wyst puj  ” 

C. aenea. Jednak e te dane okaza y si  myl ce. W rze-

czywisto ci u doros ych wa ek jest zbli ona liczba osob-

ników obu p ci. Wed ug LAWTONA (1972) u Zygoptera 

nawet z zasady jest lekka przewaga samic. PARR (1969), 

analizuj c sk ad p ciowy przeobra aj cych si  (wycho-

dz cych z wody) osobników E. cyathigerum, stwierdzi  

943 samce i 946 samic. W innej pracy PARR i PALMER 

(1971) zwrócili uwag  na rozbie no  mi dzy odsetkiem 

owionych samców nad wod  (u E. cyathigerum a  84% 

doros ych osobników z apanych do siatki by o samca-

mi), a równ  ilo ci  obu p ci podczas przeobra enia. 

Wyci gn li oni z tego wniosek, e samice tego gatunku, 

zw aszcza dojrzewaj ce, rzadko i na krótko przybywaj  

nad wod . Je eli s  nad wod , to z zasady w tandemie z 

samcem. Tak wi c raczej nale y odrzuci  mo liwo , e 

brak samic wynika  z ich mniejszego udzia u w popu-

lacji. Godne uwagi natomiast s  informacje, e dojrze-

waj ce samice rzadko pojawiaj  si  nad wod . 

 W wietle powy szych informacji nale a o wi c 

szuka  jakiego  czynnika sprawiaj cego, e samce spa-

daj  na wod  i staj  si  w ten sposób dost pne dla ryb. 

W przypadku wspomnianego pstr ga raczej nale y bo-
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wiem odrzuci  mo liwo , e wa ki zosta y pochwycone 

podczas lotu, gdy  pogromca owej ryby nie zauwa y , 

by ryba wyskakiwa a z wody. Otó  samce wi kszo ci 

gatunków wa ek, w odró nieniu od samic, sp dzaj  du-

o czasu nad wod . Wykazuj  one agresywno  i tocz  

liczne walki mi dzy sob , nieraz nawet zawzi te. Wów-

czas cz sto zostaje uszkodzona jaka  cz  cia a i nie s  

one ju  zdolne do lotu, co podkre li  MOORE (1952). Sa-

miec spada wi c na wod  lub na ziemi . Na tej podsta-

wie CORBET (1962) nawet wyci gn  wniosek, e wi k-

szo  doros ych samców ginie w a nie w wyniku walki z 

innymi osobnikami. 

 Tak wi c stwierdzone w o dku pstr ga dojrza e 

samce C. aenea zapewne by y ofiarami walk, gdy  u 

wa ek Anisoptera s  one zazwyczaj zawzi te. Liczba 14 

osobników wiadczy, e one spad y na wod  nieprzypad-

kowo. C. aenea jest bowiem gatunkiem wiosennym i w 

Laponii okres intensywnego rozrodu przypada na drug  

po ow  czerwca. Jest to wi c nowa niezwykle interesu-

j ca obserwacja dotycz ca roli wa ek dla ryb. Nie mo -

na wykluczy , e odnosi si  to równie  do E. cyathige-

rum, ale konieczne by oby zebranie liczniejszej próby. 

Nadmieni , e samce E. cyathigerum pilnuj  swego tery-

torium siedz c na ro linach ledwie wystaj cych z wody 

lub stykaj cych si  z jej powierzchni . 

 Wniosek o roli samców dla ryb jest w zgodzie z ob-

serwacj  JACOBSA (1955), e samce wa ek „patroluj ce” 

swój teren cz sto stawa y si  ofiarami paj ków, plusk-

wiaków, ryb i ab (niestety, nie poda  on wi cej szcze-

gó ów). Moim zdaniem by o to w a nie konsekwencj  

licznych walk samców i doznanych uszkodze  cia a. 

 W znanej mi literaturze nie wykazano C. aenea z 

o dków ryb. Je li chodzi o imagines E. cyathigerum to 

jedynie MACAN (1966) wykaza  sze  osobników (nie 

podaj c jednak ich p ci) z o dków potokowców z 

niewielkiego jeziora w Wielkiej Brytanii. Interesuj ce 

dane o roli larw E. cyathigerum w jeziorze w Ameryce 

Pó nocnej czytamy u IRVINGA (1955), który stwierdzi  

ich obecno  w o dkach 28% pstr gów Salmo clarki. 

U jednej ryby by o a  1445 larw! Wed ug niego by y one 

najbardziej dost pne dla ryb w czasie migracji na p y-

cizny przed przeobra eniem w imago. 

 Korzystam z okazji, by poda  te  troch  innych in-

formacji o roli doros ych wa ek jako pokarmu ryb. Sta-

nowi  one uzupe nienie obserwacji podanych wcze niej 

(CIOS 1992). 

 WILSON (1920) omówi  rol  larw i imagines 

(wspomnia  nawet o jajach) wa ek, jako pokarmu ryb w 

USA. Uzna  (b dnie!), e jedyn  por , kiedy ryby mog  

zje  doros e owady, jest sk adanie jaj. Wiele razy wi-

dzia  on ryby (bassy wielkog bowe i inne) wyskakuj ce 

z wody w celu pochwycenia lataj cych wa ek, ale nigdy 

nie zauwa y , by atak ryb zako czy  si  sukcesem. Jed-

nak e w o dkach kilku ryb stwierdzi  doros e wa ki, 

co oznacza o, e aktywno  ryb nie by a bezprzedmio-

towa. Autor wykona  te  eksperyment. Rzuca  na wod  

wa ki z uszkodzonymi skrzyd ami. Z zasady natych-

miast po upadni ciu na wod  owady by y zjadane przez 

ryby. Jednak e, kilka wa ek nie zosta o zaatakowanych. 

Je li pozosta y nieruchome, to nie by y w sferze zainte-

resowania ryb. Gdy jednak zacz y wykonywa  niewiel-

kie ruchy, natychmiast zosta y po arte. 

 Du  rol  doros ych wa ek w pokarmie pstr gów 

ródlanych w niedu ych oligotroficznych jeziorach w 

Kanadzie wykazali LACHANCE i MAGNAN (1990). Jed-

nak e ich materia  nie zosta  oznaczony do gatunku i 

trudno wyci gn  jakiekolwiek wnioski. Szkoda! 

 W literaturze w dkarskiej CANLIUM (1986) poda , 

e pod koniec czerwca w jeziorze widzia  pstr gi wyska-

kuj ce z wody, co uzna  za niecodzienne zdarzenie. Z 

pocz tku s dzi , e by o to spowodowane obecno ci  pa-

so ytów na ciele. Jednak e którego  dnia, gdy uwa nie 

przygl da  si  wodzie, dostrzeg  ryby zbieraj ce doros e 

wa ki z podrz du Zygoptera. Chwil  potem inny w d-

karz z owi  pstr ga. W jego o dku by o pe no doro-

s ych niebieskich wa ek. Autor szybko wykona  imitacj  

jednej z nich. Wyniki w dkarskie mia  dobre. Jedna ryba 

nawet wyskoczy a do sztucznej muszki, która by a jesz-

cze w powietrzu, tu  nad wod . 

 KENT (1987) poda , e w dwóch niewielkich jezior-

kach w ciep e i bezwietrzne letnie dni pstr gi s abo e-

rowa y. Interesowa y si  g ównie doros ymi wa kami, 

które by y zbierane przez pstr gi z ro lin lub gdy by y 

kilka centymetrów nad powierzchni  wody. 

 BUXTON (1946) poda , e raz widzia  tro  w drow-

n , która wyskoczy a dwie stopy z wody, by pochwyci  

przelatuj c  wa k . Ryba jednak chybi a. Moim zdaniem 

je li tro  rzeczywi cie wyskoczy a w celu pochwycenia 

wa ki lataj cej a  dwie stopy nad wod , to mo e to 

wiadczy  o niezwykle dobrym wzroku ryb. 

 WICKSTROM (1986) poda , e w ma ych preriowych 

jeziorkach w Wyoming (USA) pstr gi potokowe, t czo-

we i ródlane cz sto erowa y na doros ych wa kach. 

owienie tych ryb na imitacje doros ych wa ek by o 

wtedy podstaw  w dkowania. 

 S dz , e powy sze informacje mog  zaintereso-

wa  szersze grono w dkarzy, gdy  po ów ryb (nie tylko 

pstr gów) w wodach stoj cych na sztuczn  muszk  staje 

si  coraz popularniejszy. Wiele osób nawet je dzi za 

granic  specjalnie w tym celu. Zach cam wi c w dkarzy 

do zwracania baczniejszej uwagi na wa ki i dzielenia si  

swoimi obserwacjami. W przypadku stwierdzenia w o-

dku ryby doros ych wa ek koniecznie nale y wsadzi  

zawarto  ca ego o dka do s oika i zakonserwowa  w 

alkoholu (jakimkolwiek – wódce, whisky, itd.; mo e by  

nawet denaturat, który atwo pozyska ) lub formalinie, a 

nast pnie skontaktowa  si  ze mn . 

 Czytelnikom zainteresowanym wa kami polecam 

publikacj  BUCZY SKIEGO i SERAFIN (2002), która za-

wiera wiele danych dotycz cych biologii naszych wa ek, 

a tak e klucz do oznaczania szeregu polskich gatunków. 

 [Tekst ukaza  si  w biuletynie w dkarskim Pstr g & 

Lipie  nr 29, 2004.] 
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Sprawozdania  i  komunikaty  (Repor t s  and  annoucement s )  

Spis polskich „wa karzy” i „wa kolubów” 

Pawe  BUCZY SKI 

List of Polish odonatologists and dragonfly fans. – 27 

people are listed. Their postal and e-mail addresses are 

given. 

Poni ej podaj  dane osób, zajmuj cych si  w Polsce 

wa kami. Mam nadziej , e nikogo nie pomin em. Je li 

jednak tak si  sta o, serdecznie przepraszam oraz prosz  

o uzupe nienia i sprostowania. Zamieszcz  je w drugim, 

lipcowym numerze biuletynu. 

 Cieszy du a liczba osób zajmuj cych si  wa kami 

hobbystycznie, co nie przeszkadza w tym, e cz sto na 

wysokim poziomie. Daje to nadziej , e badania obejm  

tak e te reiony Polski, które nie s  penetrowane przez 

osoby zwi zane z instytucjami naukowymi. Bowiem 

liczba profesjonalnych odonatologów jest w naturalny 

sposób ograniczona liczb  i potrzebami mog cych ich 

zatrudni  instytucji, za  amatorów mo e by  bardzo wie-

lu. Tak wi c zapraszam do wspó pracy wszystkich, któ-

rzy chc  prowadzi  badania odonatologiczne. Mog  oni 

liczy  na nasz  pomoc w zakresie: zaplanowania bada , 

oznaczenia materia u, przygotowania zebranych danych 

do publikacji. 

Rafa  BERNARD, dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

Zak ad Zoologii Ogólnej 

ul. Fredry 10, 61-701 Pozna  

rbernard@main.amu.edu.pl 
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