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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. 
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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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periods Hawkers forage regularly along walls with 

southern exposition, strongly heating up during the day. 

Numerous insects, taking advantage on specific micro-

climatic conditions, gather willingly by such walls. 

 Badania nad wa kami odzi prowadzone in-

tensywnie w latach 2002–2004 oprócz listy 

stwierdzonych gatunków (41) (TO CZYK, PAKUL-

NICKA 2004), pozwoli y na poczynienie ciekawych 

obserwacji dotycz cych od ywiania si  niektórych 

gatunków wa ek. 
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Ryc. 1. Trasy lotu agnic podczas erowania na 

blokowisku miejskim; 1) A. cyanea, 2) A. 

mixta, 3) A. grandis. 

Fly routes of Hawkers in a city district with 

blocks of flats; 1) A. cyanea, 2) A. mixta, 3) A. 

grandis. 

 Wydawa  by si  mog o, e miejscem erowa-

nia agnic (najcz ciej spotykane na terenie odzi 

to Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) i A. mixta 

Latrelille, 1805 oraz znacznie rzadziej ale regular-

nie na obrze ach miasta – A. grandis (Linnaeus, 

1758)), s  okolice stawów w parkach miejskich, w 

których si  one rozwijaj  – czyli miejsca podobne 

do siedlisk, w których eruj  wspomniane gatunki 

w warunkach naturalnych. Poczynione obserwacje 

potwierdzaj  powy sze stwierdzenie – wspomnia-

ne wy ej wa ki ch tnie pojawiaj  si  i eruj  w 

s oneczne letnie dni na polanach i cie kach par-

kowych, jednak nie jest to jedyne miejsce, gdzie 

mo na spotka  intensywnie eruj ce agnice. Pod 

koniec lata i na pocz tku jesieni (druga po owa 

wrze nia i pocz tek pa dziernika), agnice w du ej 

liczbie pojawiaj  si  na terenach o zwartej zabudo-

wie, tj. na terenach du ych osiedli mieszkaniowych 

z typow  dla niektórych miast zabudow  z „wiel-

kiej p yty”. W okresie, gdy temperatury w godzi-

nach rannych i wieczornych s  znacznie ni sze ni  

latem i nie sprzyjaj  wysokiej aktywno ci wa ek, 

licznie spotka  je mo na tylko w rodkowej cz ci 

s onecznych dni, kiedy to intensywnie eruj  

wzd u  po udniowych, dobrze nagrzewaj cych si  

cian budynków o po udniowej wystawie. 

 Dlaczego tak si  dzieje? Czy w innych miejs-

cach brakuje pokarmu? Czy uk ad bloków przypo-

mina wa kom ch tnie odwiedzane w celach pokar-

mowych dobrze nas onecznione skraje lasów? Od-

powiedzi mo e udzieli  uwa na obserwacja 

przestrzeni mi dzy budynkami. Wzd u  dobrze na-

wietlonych cian, które oddaj c ciep o ogrzewaj  

powietrze, a  roi si  od ró nych owadów, które 

tak e korzystaj  z wytwarzaj cego si  mikroklima-

tu. Takie miejsce, w którym gromadzi si  entomo-

fauna – nielubiana przez ludzi, ze wzgl du na siln  

tendencj  do „wpychania” si  do mieszka  – jest 

znakomitym erowiskiem dla wa ek. Zaobserwo-

wane pojawianie si  agnic w tych miejscach, to 

nie przypadkowe stwierdzenia pojedynczych osob-

ników, ale regularne loty wzd u  cian i intensyw-

ne erowanie. Schematyczny plan area u owiec-

kiego, podobny dla A. cyanea, A. mixta i A. grandis 

obserwowanej we wrze niu 2003 roku, przedsta-

wiono na umieszczonej obok rycinie (Ryc. 1). 

Wniosek z tego taki, e co prawda miasta nie s  

terenem najkorzystniejszym dla odonatofauny, ale 

w sytuacjach, gdy mo na w tych okoliczno ciach 

atwo zdoby  du  ilo  pokarmu, s  miejscem 

ch tnie odwiedzanym przez agnice. 
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ropy rodkowej 21. wieku. Wydawnictwo LO-

GO, Bydgoszcz: 95-101. 
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