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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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turing a case as well as its construction. Hard and 

strongly built cases were a handicap for obtaining lar-

vae by dragonflies. 

 Larwy wa ek s  niewybrednymi drapie nika-

mi. Generalnie poluj  na wszystko co si  rusza pod 

wod  (pod warunkiem, e jest to w odpowiednim 

rozmiarze). akomym k skiem dla larw wa ek s  

mi kkie i t ustawe larwy chru cików. Ale niestety, 

domek chru cika ani mi kki ani po ywny ju  nie 

jest. Wi ksze wodne drapie niki, np. pstr g czy 

lipie , domkami si  nie przejmuj : zjadaj  je razem 

z lokatorami jak rurki z kremem. Badania wykaza-

y, e jedyn  cech  zniech caj c  ryby do po yka-

nia larw domkowych jest d ugo  ich schronie  – 

d ugie domki zostaj  pomijane w czasie erowania 

(NISLOW, MOLLES 1993). Natomiast owady wod-

ne, w tym wa ki, omijaj  domki szerokie, twarde, 

których dominuj cym substratem budulcowym jest 

frakcja mineralna, za  d ugo  domku jest dla nich 

bez znaczenia. Prawid owo  ta jest ci le zwi za-

na z technik  pozyskania larwy ukrytej w domku. 

Co ciekawsze, w toku dalszych bada  nad drapie -

nictwem zwierz t wodnych okaza o si , e owady 

wodne z ró nych rz dów rozwin y odmienne spo-

soby pozyskiwania larw chru cików domkowych 

(NISSLOW, MOLLES 1991). 

 

Larwa wa ki, po znalezieniu odpowiadaj cej jej 

larwy chru cika domkowego (badano takie gatunki 

chru cików, które buduj  domek dro ny), zacho-

wuje si  nast puj co: znajduje przedni otwór dom-

ku (tu znajduje si  g owa ofiary), przez który wsu-

wa do jego rodka mask . Z bki znajduj ce si  na 

niej wbijaj  si  w cia o larwy i zostaje ona wy-

ci gni ta na zewn trz. Technika ta zosta a nazwana 

przez Nislow`a technik  „wsuwania i wyci gania”. 

Okaza o si  równie , e sukces w chwyceniu larwy 

zwi zany jest z uszkodzeniem (naderwaniem) 

domku przez wa k  – wszystkie domki larw, które 

uda o si  wa ce skonsumowa , by y p kni te. Z 

tego te  wzgl du najwi ksze szanse na unikni cie 

zjedzenia maj  larwy buduj ce twarde i masywne 

domki. 

 Dla porównania: larwy widelnic stosuj  dwie 

zupe nie inne strategie dostania si  do ofiary. 

Pierwsza polega na stopniowym odcinaniu przed-

nich fragmentów domku – nast pnie widelnica 

wsuwa do domku g ow  i wyci ga uwaczkami 

larw . Druga technika jest bardziej zmy lna: widel-

nica usadawia si  tu  za domkiem i stopniowo 

zgniata jego tylny koniec – larwa chru cika maj c 

odci t  jedn  drog  ucieczki mo e wydosta  si  z 

domku tylko przednim otworem, i gdy tylko g owa 

chru cika wysunie si  przez niego, widelnica jed-

nym susem dopada larw . Technika pierwsza jest 

jednak dwa razy skuteczniejsza od drugiej. 

 W warunkach laboratoryjnych okaza o si , e 

wa ki (zarówno ma e jak i du e osobniki) radzi y 

sobie ze zjedzeniem oko o 50% larw chru cików, 

druga po owa larw skutecznie ratowa a si  uciecz-

k . Widelnice osi gn y znacznie lepsze rezultaty 

(100%), ale tylko w przypadku drapie ników o du-

ych rozmiarach, natomiast ma e larwy widelnic 

osi gn y taki sam wynik jak wa ki. W przypadku 

drapie ników z obydwu rz dów wa n  rol  w 

pozyskaniu pokarmu odgrywa si a, która pomaga 

w „rozprawieniu si ” z domkiem, wyci gni cie lar-

wy zwi zane jest z refleksem – larwa chru cika 

mo e uciec zarówno przednim lub tylnym otworem 

domku. 

NISLOW K.N., MOLLES M.C. 1991. Predators and 

case-building caddisflies. [w:] C. Tomaszew-

wski (red.), Proceedings of the 6th Internatio-

nal Symposium on Trichoptera. Adam Mic-

kiewicz University Press, Pozna : 125-128. 

NISLOW K.N., MOLLES M.C.J. 1993. The influence 

of case design on the vulnerability of Limne-

philus frijole (Trichoptera: Limnephilidae) to 

predation. Freshwater Biology, 29 (3): 411-

417. 

 

Obserwacje nad erowaniem agnic (Aeshna spp.) w warunkach miejskich 

Grzegorz TO CZYK 

The observations of the foraging of Hawkers (Aeshna 

spp.) in the urban conditions. – During the research on 

odonatofauna of ódz city conducted in the years 2002-

2004 the foraging of  Hawkers (A. cyanea, A. mixta i A. 

grandis) in the area of urban compact development was 

observed very often. In late summer and early autumn 
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