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Notatki  (Notes)  

Dalsze przypadki erowania ryb na doros ych wa kach 

Stanis aw CIOS 

Further accounts of fish preying on adult Odonata. – 

Following my previous article (see Odonatrix no. 1.1) 

on the role of adult Odonata as food of fish, I have 

received two interesting accounts from anglers. I have 

also found one account in internet. In the first case the 

angler observed big chub (Leuciscus cephalus) jumping 

out of the water (River Gwda in Poland) trying to catch 

male adults of Calopteryx perching on vegetation over-

hanging the water. He didn't see any successful attacks, 

but in the stomachs of caught fish he found some of the-

se damselflies. The second account also concerns male 

adults of Calopteryx. In River Dosse near Berlin ano-

ther angler has seen brown trout jump out of the water, 

in an effort to catch the males. This angler has also 

once found an adult of Anax imperator in the stomach 

of a brown trout caught in the River Nuthe near Berlin. 

The last ac-count is taken from an angler's article 

published in In-ternet. The angler has seen brown trout 

in the River Lozoya (Castilia in Spain) jump out of the 

water, trying to catch damselflies (probably females of 

Calopteryx haemorrhoidalis) perching on vegetation 

overhanging the water. 

 W lad za artyku em przedstawionym w nu-

merze 29 pisma Pstr g & Lipie  (tak e na amach 

Odonatrixa nr 1.1 – CIOS 2005), o erowaniu pstr -

ga na doros ych wa kach, otrzyma em dwa intere-

suj ce doniesienia od w dkarzy – Darka Kr cig o-

wy i Jacka Okonowskiego, którym dzi kuj  za za-

interesowanie tym tematem i okazan  pomoc. 

Ponadto, przegl daj c Internet wy owi em relacj  

Georga Moskwy, który nast pnie dos a  mi dodat-

kowe informacje. Poni ej podaj  te trzy relacje, 

wzbogacaj ce nasz  wiedz  o roli imagines wa ek 

dla ryb. 

 Darek Kr cig owa przekaza  mi nast puj c  

informacj : „W nawi zaniu do informacji przed-

stawionych w numerze 29 P&L, o roli doros ych 

wa ek dla ryb, podaj  moje obserwacje poczynio-

ne nad górn  Gwd  w okolicy Czarnego. Na po-

cz tku lat 90. owi em tam klenie. Zauwa y em 

wówczas jak du e ryby, nawet do 50 cm d ugo ci, 

wyskakiwa y z wody w celu pochwycenia niebie-

skich samców wa ki witezianki, które spoczywa y 

na przybrze nej ro linno ci tu  nad wod . Nie wi-

dzia em, by który  z kleni pochwyci  wa k . Jed-

nak e w o dkach kilku z owionych kleni stwier-

dzi em wówczas pojedyncze osobniki tych wa ek. 

U jednej ryby by y chyba nawet cztery samce. Pró-

bowa em owi  klenie na te w a nie wa ki, ale bez-

skutecznie. Wszystkie z owione ryby skusi y si  na 

larw  chru cika”. 

 Jacek Okonowski w korespondencji na amach 

www.flyfishing.pl przekaza  mi nast puj c  infor-

macj : „W czerwcu 2004 r. na rzece Dosse w oko-

licach Berlina (zobacz www.farioev.de) usi owa-

em na imitacje j tki pochwyci  jakiego  kropko-

wa ca [pstr ga]. Nawet mi si  to uda o, ale du o 

bardziej ciekawa by a obserwacja polowania poto-

kowców na granatowe witezianki. Poniewa  nie 

by y to okazy, postanowi em polowa  tylko ‘ocza-

mi’ i by a to naprawd  niema a przyjemno . 

Pstr gi wyskakiwa y nad wod  za wa kami i prze-

mieszcza y si  za ich stadem. Po tym wydarzeniu 

postanowi em ukr ci  witeziank  (która jest w 

katalogu), ale po owi  jeszcze na ni  nie zd y em. 

Sama rzeka ma charakter nizinny z ro nymi pr d-

ko ciami pr du, podobny do rzeki Kr piel (dop yw 

Iny). 

 Natomiast wielk  niespodziank  prze y em 

sprawiaj c pstr ga potokowego ok. 36 cm z rzeki 

Nuthe, tak e ko o Berlina, który mia  w o dku 

doros ego husarza (Anax imperator). By  ju  lekko 

strawiony, ale rozpozna  go mo na by o bez prob-

lemu”. 

 Na tej e stronie internetowej Georg Moskwa 

opublikowa  relacj  z po owu w rzece Lozoya (Ka-

stylia), 17-18 czerwca 2003 r. Oto interesuj cy nas 

fragment – „mia em okazj  obserwowa  pstr gi na 

wolnym odcinku rzeki podczas polowania na wa -

ki. Zna em to rzadkie zjawisko tylko z literatury. 

Trzeba by na nast pny raz ukr ci  jak  such  imi-
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tacj  ‘damsel fly’”. 

 Nast pnie na moj  pro b  na tym forum inter-

rnetowym autor uzupe ni  relacj  o nast puj ce ob-

serwacje: „Zjawisko obserwowa em, niestety, z od-

leg o ci oko o 6 metrów. Pstr gi atakowa y, bardzo 

widowiskowo, wa ki siedz ce na czubkach ro lin 

wodnych. Widzia em tandemy, ale nie wiem, czy 

one by y wybiórczo celem ataków. Chodzi o o ma-

e ró owe wa ki, najprawdopodobniej Calopteryx 

haemorrhoidalis. W ko cu maja 2005 r. znowu b -

d  nad Lozoy , sprawdz . Obecnie kombinuj  od-

powiedni  imitacj  wa ki. Imitacje imago wa ek, 

zwane Libélulas, to wiosn  standard hiszpa skich 

muszkarzy na okoniopstr gi”. 

CIOS S. 2005. Pstr g eruj cy na doros ych wa -

kach. Odonatrix, 1 (1): 5-7. 

 

Pochodzenie wyrazów wa ka, Libellula, Odonata 

Stefan MIELEWCZYK 

Origins of the words wa ka, Libellula, Odonata. – 

The first vernacular name of Odonata in Poland was 

panna (demoiselle, miss), which has been quickly 

replaced by the word wa ka (a very small libra). 

 Niew tpliwie pierwotn  nazw  okre laj c  

wa k  by a panna b d  panna wodna, co znajduje-

my równie  w j zyku niemieckim – Wasserjung-

fern i francuskim – demoiselle. Nazwy takie odno-

szono najcz ciej do ma ych i wysmuk ych przed-

stawicielek Zygoptera. Wa ki, w przeciwie stwie 

do koników polnych (szara czaki – Orthoptera: 

Acridoidea), nazywano tak e konikami wodnymi, 

podobnie jak w j zyku bu garskim – vodni kon eta 

(l. p. vodno kon e). 

 Nazw  panna w odniesieniu do wa ek u y  po 

raz pierwszy Krzysztof Kluk w roku 1780 w dziele 

„Zwierz t domowych i dzikich, osobliwie krajo-

wych, historyi naturalnei pocz tki i gopodarstwo”. 

W kolejnym dziele, „Zoologia czyli zwierz to-

pismo” z roku 1789, K. Kluk (przynajmniej jemu 

przypisuje si  autorstwo) dla rodzaju Libellula 

wprowadza nazw  wa ka. Niewykluczone jednak, 

e t  nazw  do r kopisu Kluka wpisa  Pawe  Czen-

pi ski, dzia acz Towarzystwa do Ksi g Elementar-

nych, przez którego r ce przechodzi o przytoczone 

dzie o. Przyj ta nazwa wa ka odnosi a si  do jedy-

nego wówczas rodzaju Libellula, ustanowionego 

przez Linneusza (Linnaeus, 1758). 

 Wa ka oznacza bardzo ma  wag  i jest do-

k adnym t umaczeniem zdrobienia wa ki w j zyku 

aci skim: libra – waga  libella – ma a waga  

libellula – bardzo ma a waga czyli wa ka. Jak 

mo na przypuszcza , takie w a nie by o rozumo-

wanie Linneusza, pomijaj c oczywi cie polskie 

okre lenia. Libra ( ac.), oprócz innych znacze , 

oznacza te  wag  dwuszalkow , która, osi gaj c 

stan równowagi wa onego przedmiotu, wykazuje 

drobne wahania, charakterystyczne dla zawisaj -

cych w powietrzu wa ek, zw aszcza z rodzaju 

Aeshna. 

 Rozumowania niektórych autorów id  ca kiem 

innymi cie kami. Nazw  Libellula chc  wypro-

wadza  od ma ej ksi eczki, któr  przypominaj  

z o one skrzyd a niektórych wa ek, np. z rodziaju 

Calopteryx: ksi ka – liber, ksi eczka – libellus. 

 Libella oznacza te  poziomnic  budowlan  czy-

li wag  wodn  (niem. Wasserwaage). Przynajmniej w 

przesz o ci u wano poziomnicy (libelli) w kszta cie 

litery T, przypominaj cej rekina m ota, a z kolei do 

niego podobne s  larwy wa ek (lub on do nich), co 

zreszt  mo e dotyczy  tylko larw Lestidae. Ale to s  

ju  zb dne dywagacje. 

 Natomiast pochodzenie nazwy Odonata jest bar-

dzo proste. Powsta a ona z po czenia dwóch wyra-

zów greckich: odons – z b i gnathos – szcz ka (1. 

para – mandibulae), przy nieznacznym wyg adzeniu, 

zlatynizowaniu tej formy. Po prostu wa ki – Odonata 

s  owadami „z boszcz kimi”. Maj  najbardziej uz -

bione szcz ki 1. pary czyli uwaczki (mandibulae), 

co jest cech  charakterystyczn  dla ca ego rz du. 

Nazw  Odonata wprowadzi  do nauki Fabricius w 

roku 1792. 

 

Strategie pokarmowe larw wa ek, czyli jak wyci gn  chru cika z domku 

  Edyta SERAFIN 

Feeding strategies of dragonfly larvae, or how to get 

out a caddisfly from its case. – This note presents the 

techniques of foraging of dragonfly larvae on caddisfly 

larvae, with some comments on dealing with caddis ca-

ses. Researches showed that the success of dragonflies 

in catching larval caddisflies were associated with rup-
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