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turing a case as well as its construction. Hard and
strongly built cases were a handicap for obtaining larvae by dragonflies.

Larwy waĪek są niewybrednymi drapieĪnikami. Generalnie polują na wszystko co siĊ rusza pod
wodą (pod warunkiem, Īe jest to w odpowiednim
rozmiarze). àakomym kąskiem dla larw waĪek są
miĊkkie i táustawe larwy chruĞcików. Ale niestety,
domek chruĞcika ani miĊkki ani poĪywny juĪ nie
jest. WiĊksze wodne drapieĪniki, np. pstrąg czy
lipieĔ, domkami siĊ nie przejmują: zjadają je razem
z lokatorami jak rurki z kremem. Badania wykazaáy, Īe jedyną cechą zniechĊcającą ryby do poáykania larw domkowych jest dáugoĞü ich schronieĔ –
dáugie domki zostają pomijane w czasie Īerowania
(NISLOW, MOLLES 1993). Natomiast owady wodne, w tym waĪki, omijają domki szerokie, twarde,
których dominującym substratem budulcowym jest
frakcja mineralna, zaĞ dáugoĞü domku jest dla nich
bez znaczenia. PrawidáowoĞü ta jest ĞciĞle związana z techniką pozyskania larwy ukrytej w domku.
Co ciekawsze, w toku dalszych badaĔ nad drapieĪnictwem zwierząt wodnych okazaáo siĊ, Īe owady
wodne z róĪnych rzĊdów rozwinĊáy odmienne sposoby pozyskiwania larw chruĞcików domkowych
(NISSLOW, MOLLES 1991).

Larwa waĪki, po znalezieniu odpowiadającej jej
larwy chruĞcika domkowego (badano takie gatunki
chruĞcików, które budują domek droĪny), zachowuje siĊ nastĊpująco: znajduje przedni otwór domku (tu znajduje siĊ gáowa ofiary), przez który wsuwa do jego Ğrodka maskĊ. Ząbki znajdujące siĊ na
niej wbijają siĊ w ciaáo larwy i zostaje ona wyciągniĊta na zewnątrz. Technika ta zostaáa nazwana
przez Nislow`a techniką „wsuwania i wyciągania”.

Okazaáo siĊ równieĪ, Īe sukces w chwyceniu larwy
związany jest z uszkodzeniem (naderwaniem)
domku przez waĪkĊ – wszystkie domki larw, które
udaáo siĊ waĪce skonsumowaü, byáy pĊkniĊte. Z
tego teĪ wzglĊdu najwiĊksze szanse na unikniĊcie
zjedzenia mają larwy budujące twarde i masywne
domki.
Dla porównania: larwy widelnic stosują dwie
zupeánie inne strategie dostania siĊ do ofiary.
Pierwsza polega na stopniowym odcinaniu przednich fragmentów domku – nastĊpnie widelnica
wsuwa do domku gáowĊ i wyciąga Īuwaczkami
larwĊ. Druga technika jest bardziej zmyĞlna: widelnica usadawia siĊ tuĪ za domkiem i stopniowo
zgniata jego tylny koniec – larwa chruĞcika mając
odciĊtą jedną drogĊ ucieczki moĪe wydostaü siĊ z
domku tylko przednim otworem, i gdy tylko gáowa
chruĞcika wysunie siĊ przez niego, widelnica jednym susem dopada larwĊ. Technika pierwsza jest
jednak dwa razy skuteczniejsza od drugiej.
W warunkach laboratoryjnych okazaáo siĊ, Īe
waĪki (zarówno maáe jak i duĪe osobniki) radziáy
sobie ze zjedzeniem okoáo 50% larw chruĞcików,
druga poáowa larw skutecznie ratowaáa siĊ ucieczką. Widelnice osiągnĊáy znacznie lepsze rezultaty
(100%), ale tylko w przypadku drapieĪników o duĪych rozmiarach, natomiast maáe larwy widelnic
osiągnĊáy taki sam wynik jak waĪki. W przypadku
drapieĪników z obydwu rzĊdów waĪną rolĊ w
pozyskaniu pokarmu odgrywa siáa, która pomaga
w „rozprawieniu siĊ” z domkiem, wyciągniĊcie larwy związane jest z refleksem – larwa chruĞcika
moĪe uciec zarówno przednim lub tylnym otworem
domku.
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Obserwacje nad Īerowaniem Īagnic (Aeshna spp.) w warunkach miejskich
Grzegorz TOēCZYK
The observations of the foraging of Hawkers (Aeshna
spp.) in the urban conditions. – During the research on
odonatofauna of àódz 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 microclimatic conditions, gather willingly by such walls.

kowych, jednak nie jest to jedyne miejsce, gdzie
moĪna spotkaü intensywnie Īerujące Īagnice. Pod
koniec lata i na początku jesieni (druga poáowa
wrzeĞnia i początek paĨdziernika), Īagnice w duĪej
liczbie pojawiają siĊ na terenach o zwartej zabudowie, tj. na terenach duĪych osiedli mieszkaniowych
z typową dla niektórych miast zabudową z „wielkiej páyty”. W okresie, gdy temperatury w godzinach rannych i wieczornych są znacznie niĪsze niĪ
latem i nie sprzyjają wysokiej aktywnoĞci waĪek,
licznie spotkaü je moĪna tylko w Ğrodkowej czĊĞci
sáonecznych dni, kiedy to intensywnie Īerują
wzdáuĪ poáudniowych, dobrze nagrzewających siĊ
Ğcian budynków o poáudniowej wystawie.
Dlaczego tak siĊ dzieje? Czy w innych miejscach brakuje pokarmu? Czy ukáad bloków przypomina waĪkom chĊtnie odwiedzane w celach pokarmowych dobrze nasáonecznione skraje lasów? Odpowiedzi moĪe udzieliü uwaĪna obserwacja
przestrzeni miĊdzy budynkami. WzdáuĪ dobrze naĞwietlonych Ğcian, które oddając ciepáo ogrzewają
powietrze, aĪ roi siĊ od róĪnych owadów, które
takĪe korzystają z wytwarzającego siĊ mikroklimatu. Takie miejsce, w którym gromadzi siĊ entomofauna – nielubiana przez ludzi, ze wzglĊdu na silną
tendencjĊ do „wpychania” siĊ do mieszkaĔ – jest
znakomitym Īerowiskiem dla waĪek. Zaobserwowane pojawianie siĊ Īagnic w tych miejscach, to
nie przypadkowe stwierdzenia pojedynczych osobników, ale regularne loty wzdáuĪ Ğcian i intensywne Īerowanie. Schematyczny plan areaáu áowieckiego, podobny dla A. cyanea, A. mixta i A. grandis
obserwowanej we wrzeĞniu 2003 roku, przedstawiono na umieszczonej obok rycinie (Ryc. 1).
Wniosek z tego taki, Īe co prawda miasta nie są
terenem najkorzystniejszym dla odonatofauny, ale
w sytuacjach, gdy moĪna w tych okolicznoĞciach
áatwo zdobyü duĪą iloĞü pokarmu, są miejscem
chĊtnie odwiedzanym przez Īagnice.

Badania nad waĪkami àodzi prowadzone intensywnie w latach 2002–2004 oprócz listy
stwierdzonych gatunków (41) (TOēCZYK, PAKULNICKA 2004), pozwoliáy na poczynienie ciekawych
obserwacji dotyczących odĪywiania siĊ niektórych
gatunków waĪek.
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Ryc. 1. Trasy lotu Īagnic podczas Īerowania 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.

Wydawaü by siĊ mogáo, Īe miejscem Īerowania Īagnic (najczĊĞciej spotykane na terenie àodzi
to Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) i A. mixta
Latrelille, 1805 oraz znacznie rzadziej ale regularnie na obrzeĪach miasta – A. grandis (Linnaeus,
1758)), są okolice stawów w parkach miejskich, w
których siĊ one rozwijają – czyli miejsca podobne
do siedlisk, w których Īerują wspomniane gatunki
w warunkach naturalnych. Poczynione obserwacje
potwierdzają powyĪsze stwierdzenie – wspomniane wyĪej waĪki chĊtnie pojawiają siĊ i Īerują w
sáoneczne letnie dni na polanach i ĞcieĪkach par-
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