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Abstract Adults of Green hawker were collected in light traps in the valley of the river Narewka in
Bia³owie¿a village, NE Poland (2006-07-22, 1 at mercurial lamp and 2006-07-23, 3 and 1 at arclamp). All specimens were caught on ca 2140. The collected individuals were sitting frontally to the lamp
so that their body axes were forwardly directed to the source of light. The authors discuss the known cases
of light-trapped dragonflies, especially in the zone of temperate climate and in Europe. This phenomenon
can be the result of spontaneous activity of dragonflies or their arousal to activity by strong light. Up-todate observations have shown that there are two possible explanations: in particular cases the first or the
second mechanism was involved. For the observations from Bia³owie¿a more possible is the second one:
Aeshna viridis was multiply found in the valley of the Narewka River, also at the sites where light traps
were provided. It seems that many cases of dragonflies attracted to the light source are overlooked for
odonatologists do not use the method and other entomologists who set light traps are not interested in
dragonflies or underestimate such observations. So for gathering more data on the subject the cooperation
of odonatologists and specialists of other insect groups is needed.

Wstêp

Wyniki

Pu³apki wietlne, urz¹dzenia odgrywaj¹ce du¿¹ rolê w badaniach np. chrz¹szczy czy
motyli, maj¹ ma³e znaczenie w badaniach
odonatologicznych. Doros³e wa¿ki, aktywne zwykle w dzieñ lub w najlepszym razie
o zmierzchu, s¹ przy ich pomocy ³owione
rzadko i nieregularnie. Tym ciekawsze s¹
przypadki, gdy ma to miejsce. W niniejszej
notatce prezentujemy jeden z nich.

Analizowany materia³ reprezentuje jeden
gatunek: Aeshna viridis EVERSM. Z³owiono:
22 VII  1 do lampy rtêciowej, 23 VII  3
 i 1 do lampy ³ukowej. Osobników
zwabionych do lampy ³ukowej by³o wiêcej,
ale czêæ zosta³a sp³oszona przy próbie zebrania ich z ekranu.
Wa¿ki ³owiono oko³o godziny 21 40.
Wszystkie osobniki by³y dobrze wybarwione
i schitynizowane, ale dosyæ m³ode  ze skrzyd³ami przezroczystymi i bez ladów uszkodzeñ. Interesuj¹ce by³o te¿ ich zachowanie:
siada³y zawsze przodem do lampy, tak ¿e d³uga o cia³a skierowana by³a na ród³o wiat³a.

Materia³ i metody
Pierwszy z autorów tej pracy prowadzi³
w Bia³owie¿y, w dniach 2124 VII 2006 r.
po³ów owadów do pu³apki wietlnej. £owiono na dwa ekrany, z u¿yciem ¿arówki rtêciowej o mocy 250 W i lampy ³ukowej o mocy
ok. 800 W. Materia³ zbierano w pobli¿u rzeki
Narewki, w Parku Pa³acowym i przy ul.
Waszkiewicza w Bia³owie¿y.

Dyskusja
W polskim pimiennictwie brak informacji o przypadkach od³owu doros³ych wa¿ek do
wiat³a. Stwierdzono tylko nieliczne larwy
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Coenagrionidae w materiale zebranym w
wietlne pu³apki planktonowe umieszczone
w litoralu jezior Polesia Lubelskiego (BUCZYÑSKI 2005).
Imagines wa¿ek ³owi siê do wiat³a niemal wy³¹cznie w ciep³ych regionach globu
(FRITH 1979; MCGREGOR i in. 1987; CORBET
1999). Niewiele jest informacji z obszarów
o ch³odniejszym klimacie, a jeli ju¿ wa¿ki
by³y ³owione  to stanowi³y znikom¹ czêæ
zbieranego materia³u. Np. w Pó³nocnej Karolinie (USA) by³o to 1,4% (JAMES, SMITH
2006). Podobnie ma³y by³ udzia³ doros³ych
wa¿ek w materiale zebranym do wiat³a w
Ohio (USA) (GARONO, KOOSER 1994).
Dane o wa¿kach ³owionych do wiat³a
w Europie s¹ dostêpne tylko ze Szwajcarii.
W Muzeum Przyrodniczym w Lucernie znajduje siê 58 okazów z³owionych w samo³ówki w ró¿nych regionach Szwajcarii (HOESS,
REZBANAYI-RESER 2005), nale¿¹cych do 10
gatunków: Platycnemis pennipes (PALL.) –
2  i 2, Onychogomphus forcipatus forcipatus (L.) – 1 i 1, Aeshna cyanea (O.F.
MÜLL.) – 20, A. mixta LATR. – 21, Anax
imperator LEACH – 1, Oxygastra curtisii
(DALE) – 1, Orthetrum cancellatum (L.) –
1, Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLL.) –
1, S. striolatum (CHARP.) – 1 i 1, S. vulgatum (L.) – 2.
Drugi z autorów tej pracy odnotowa³ w
ciep³¹, lipcow¹ noc w roku 1994,  Ischnura
elegans na ekranie podczas od³owów w rezerwacie Pastwisko Nadbu¿añskie w Gródku k. Hrubieszowa (BUCZYÑSKI dane niepubl.).
I. elegans wystêpowa³a tam pospolicie w dolinie Bugu, liczne osobniki nocowa³y w rolinnoci w bezporednim otoczeniu ekranu.
Bior¹c pod uwagê cytowane dane, wród
11 gatunków wa¿ek ³owionych na naszym
kontynencie do wiat³a, obecni s¹ niemal
wy³¹cznie przedstawiciele Anisoptera. Pokrywa siê to z danymi CORBET’A (1999). Dominuj¹ Libellulidae i Aeshnidae  po cztery
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gatunki. Ma³o jest Corduliidae, które z
przedstawicieli naszej odonatofauny s¹ aktywne najd³u¿ej, czêsto jeszcze o zmierzchu.
Nie jest pewne, czy przyloty wa¿ek do
wiat³a wynikaj¹ z ich w³asnej, spontanicznej aktywnoci nocnej, czy te¿ pobudzenia
ich do tej aktywnoci przez wiat³o. Przynajmniej dla pewnej czêci gatunków ³owionych w tropikach, wiele wskazuje na pierwsze wyjanienie. Uwa¿a siê bowiem, ¿e niektóre wa¿ki migruj¹ w nocy, a gatunki najczêciej wabione przez wiat³a statków p³yn¹cych po oceanie czy usytuowanych nad
jeziorami, s¹ uwa¿ane za migranty (CORBET
1999). W przypadku wiêkszoci wa¿ek ³owionych w pu³apki wietlne w Europie,
prawdopodobniejsza jest druga hipoteza. Na
przyk³ad w ogóle nie ³owiono Libellula quadrimaculata L., u której w naszej czêci
kontynentu najczêciej obserwuje siê masowe wêdrówki (DUMONT, HINNEKINT 1973).
Nie odnotowano te¿, albo ³owiono co najwy¿ej pojedyncze osobniki, gatunków rzadziej odbywaj¹cych wêdrówki lub do³¹czaj¹cych siê do wêdrówek L. quadrimaculata – jak Libellula depressa L., Sympetrum
flaveolum (L.), S. fonscolombii (S ÉL.), S.
sanguineum (O.F. MÜLL .), S. vulgatum
(GATTER 1975; K APPES E., KAPPES W. 1997;
CHELMICK 2003). Jednak ju¿ u Aeshna cyanea udowodniono nocne migracje (BLAND
1997), i gatunek ten nale¿a³ do najliczniej
³owionych do wiat³a w Szwajcarii (HOESS,
REZBANAYI-RESER 2005). Tak wiêc prawda
le¿y zapewne porodku: czêæ gatunków
migruje noc¹, czêæ jest pobudzana do aktywnoci przez silne ród³a wiat³a u¿ywane w po³owach.
W przypadku A. viridis z³owionej w Bia³owie¿y, mamy prawdopodobnie do czynienia z drug¹ ewentualnoci¹. By³a ona wielokrotnie stwierdzana w Puszczy Bia³owieskiej (KALKMAN, DIJKSTRA 2000; £ABÊDZKI
2001; THEUERKAUF, ROUYS 2001), wystêpuje
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równie¿ w Parku Pa³acowym i w innych
miejscach w dolinie Narewki (DIJKSTRA,
KALKMAN 1997). Natomiast w pimiennictwie fachowym brak informacji o jej
sk³onnociach do migracji.
Pozostaje otwart¹ kwestia, czy przylatywanie doros³ych wa¿ek do wiata w naszej
strefie klimatycznej jest faktycznie zjawiskiem a¿ tak rzadkim, jak to wynika ze ladowej wrêcz liczby doniesieñ literaturowych. Naszym zdaniem  nie, choæ na pewno nie jest to fenomen czêsty. Jednak jest on
prawdopodobnie przeoczany na zasadzie
swoistego sprzê¿enia zwrotnego. Bo skoro
powszechnie wiadomo, ¿e wa¿ki nie lec¹
do wiat³a, to odonatolodzy nie prowadz¹
po³owów t¹ metod¹. W sumie s³usznie, bo
szansa na sukces jest ma³a i z ich punktu
widzenia szkoda na to czasu. Z kolei stosuj¹cy pu³apki wietlne specjalici od innych
grup nie s¹ zainteresowani lub nie zdaj¹ sobie sprawy z wa¿noci rzadkich i przypadkowych obserwacji wa¿ek na ekranie. Pozostaje wiêc zwróciæ siê z apelem do odonatologów, by nawi¹zywali kontakty z entomologami  nocnymi ³owcami i prosili ich
o zbieranie ka¿dej takiej obserwacji.
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