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Ciekawe miejsce rozwoju Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER,
1764)
An interesting development site of Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER,
1764)
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Abstract. Southern hawker is one of the most eurytopic dragonfly species using all types of waters for its
development. The observations of this species inhabiting pools made during the mud bath of boars (Sus
scrofa) are given. This phenomenon was observed in 2006 in Masovia and the east Sudety Mts.

¯agnica sina (Aeshna cyanea) jest najmniej wymagaj¹c¹ i jednoczenie o najwiêkszych zdolnociach adaptacyjnych wa¿k¹ sporód wystêpuj¹cych w Polsce gatunków z podrzêdu wa¿ek ró¿noskrzyd³ych (Anisoptera).
Podawane w literaturze charakterystyki
miejsc rozwoju tego gatunku obejmuj¹ wody
wszystkich typów, od torfowisk wysokich
przez jeziora do stawków ogrodowych czy
nawet beczek z wod¹ (HEIDEMANN i SEIDENBUSCH 1993, 2002). Podczas tegorocznych
wyjazdów zwi¹zanych z gromadzeniem danych do Atlasu wa¿ek Polski natrafi³em na
miejsca rozwoju ¿agnicy sinej zwi¹zane z aktywnoci¹ dzików (Sus scrofa). Podczas wyjazdów na Mazowsze (lipiec 2006) i w Sudety Wschodnie (pocz¹tek sierpnia 2006), napotka³em wylinki, larwy oraz sk³adaj¹ce jaj a samice w bajorach powsta³ych w wyniku b³otnych k¹pieli dzików. Pierwsze z miejsc to
dolina rzeki Mit³oczanki w okolicy miejscowoci TrzaskiBieñki (UTM: DD 37), drugie to ródliska potoku o nazwie Jesionowy
Sp³aw w Górach Bialskich w okolicy miejscowoci Nowy Giera³tów (UTM: XR 37).
W obydwóch przypadkach teren, choæ wilgotny, nie obfitowa³ w zbiorniki otwartej wody.
Jedynymi miejscami gdzie powstawa³o co
na kszta³t drobnych stawków, by³y w³anie

miejsca, gdzie dziki za¿ywaj¹ k¹pieli. Okaza³o siê, ¿e w³anie takie bajora s¹ chêtnie
kolonizowane przez Aeshna cyanea, która
znajduje w nich dogodne miejsce rozwoju.
Z ca³¹ pewnoci¹ zbiorniki tego typu oferuj¹
wa¿kom bogate zasoby pokarmowe  od larw
i poczwarek komarów by³o w nich a¿ gêsto.
Pozostaje pytanie na ile takie zbiorniki maj¹
charakter trwa³y  chocia¿ przy bardzo du¿ej
odpornoci na warunki siedliskowe tego gatunku nie ma to zasadniczego znaczenia. Siêgaj¹c do informacji o dzikach okazuje siê, ¿e
na terenie zajmowanym przez poszczególne
watahy zawsze wystêpuj¹ ulubione przez nie
k¹pieliska. Spe³niaj¹ one bardzo istotn¹ rolê
w ¿yciu dzików, po pierwsze zwi¹zan¹ z higien¹, pod drugie  w upalne dni s¹ istotne
ze wzglêdu na termoregulacjê, po trzecie 
zaschniête b³oto tworzy warstwê ochronn¹
przed paso¿ytami. Jest jeszcze jeden aspekt,
wspólne k¹piele spe³niaj¹ bardzo istotn¹ rolê
w integracji watahy i ustalaniu jej wewnêtrznej hierarchii. Te fakty wskazuj¹, ze zbiorniki
tego typu maj¹ raczej charakter trwa³y, z czego korzysta wszêdobylska A. cyanea wykorzystuj¹c je jako miejsce swojego rozwoju.
Badania by³y finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
(projekt MEiN nr 2 P04C 129 29).
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Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia (FOURCROY , 1785) (Odonata: Gomphidae) w ma³ej
rzece nizinnej
Horizontal and vertical parameters of Ophiogomphus cecilia
(FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) emergence in small lowland river
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Abstract. Short note on horizontal and vertical parameters of the position of Ophiogomphus cecilia exuviae
in the bank zone of small lowland river. The measurements of 111 exuviae positions were made. The average
height on whitch exuviae were found was 77 cm (min. 11 cm, max. 172 cm, most often from 60 to 120 cm),
the average distance from the bank line was 43 cm (min. 0 cm, max. 210 cm, most often from 0 to 50 cm).

Zbieraj¹c wylinki wa¿ek mo¿na zauwa¿yæ, ¿e miejsce gdzie je siê spotyka okrelone wysokoci¹ nad powierzchni¹ wody i oddaleniem od brzegu, jest typowe dla poszczególnych gatunków. Mo¿na zatem stwierdziæ,
¿e cechy te s¹ specyficzne dla poszczególnych gatunków, z tym zastrze¿eniem, ¿e
przedzia³y wy¿ej wymienionych parametrów
mog¹ byæ doæ szerokie. Powy¿sze stwierdzenie potwierdza lektura opracowania CORBETA (1999), który podaje, ¿e mo¿na u poszczególnych gatunków zauwa¿yæ preferowanie wysokoci i oddalenia od brzegu
miejsc, w których zachodzi przeobra¿enie.
Zaznacza jednak, ¿e jest to w du¿ym stopniu uzale¿nione od zabudowy brzegów.

Podaje równie¿, ¿e rednie minimalne wysokoci, na których znajduje siê wylinki to
020 cm, a rednie maksymalne wysokoci
to 22,5 m. Wed³ug tego autora wysokoci¹ charakterystyczn¹ dla Gomphidae (rodziny, do której zaliczany jest Oph. cecilia),
na której zachodzi przeobra¿enie jest przedzia³ 25-50 cm. Podobnie jak wysokoæ, na
której przechodzi przeobra¿enie, cech¹ charakterystyczn¹ jest równie¿ oddalenie od
brzegu zbiornika. Zwykle odleg³oæ ta nie
przekracza kilku metrów, chocia¿ znane s¹
przypadki znajdowania wylinek w odleg³oci kilkudziesiêciu metrów od brzegu zbiornika, co w tabelarycznym zestawieniu mo¿emy znaleæ równie¿ w pracy CORBETA

