
N a Êwie cie zna nych jest oko ∏o
100 ga tun ków wi k∏a czy (ro dzi -

na Plo ce idae). Naj bar dziej kunsz tow -
ne gniaz da bu du jà przed sta wi cie le
pod ro dzi ny Ple ce inae, czy li wi k∏a cze
w∏a Êci we. Naj wi´k szà li czeb noÊç osià -
ga jà ga tun ki afry kaƒ skie, jak wi k∏a cze
czer wo no dzio be (Q. qu elea) wi k∏a -
cze ogni ste (Eu plec tes orix), uwa ̋ a nie
lo kal nie za przy czy n´ po wa˝ nych
szkód w upra wach zbó˝. Naj bar dziej
roz po wszech nio ne, bo wy st´ pu jà ce
za rów no w Azji jak i w Afry ce,  sà ga -
tun ki z ro dza ju Plo ceus. U nich
stwier dzo no naj cie kaw sze za cho wa -
nia go do we. Oka zu je si´, ˝e sa miec
mu si swe mi ster ne gniaz do zbu do waç

nie tyl ko do sko na le, co jest do k∏ad nie
spraw dza ne przez sa mi ce, ale tak ̋ e
szyb ko. Bu dul cem sà d∏u gie pa sma
od ry wa ne od pal mo wych li Êci, któ re
sà na st´p nie mo czo ne i pre cy zyj nie
spla ta ne. Bu do wa gniaz da mo ̋ e
trwaç od kil ku dni do kil ku ty go dni.
M∏o de sam ce sà mniej wpra wio ne i to
im bu do wa gniaz da zaj mu je wi´ cej
cza su. W mi´ dzy cza sie ma te ria∏
gniaz do wy p∏o wie je na s∏oƒ cu i za -
miast zie lo ne go, sta je si´ sza ro bia ∏y.
Gdy na stà pi zmia na bar wy bu do wa -
ne go gniaz da z zie lo ne go na sza ry,
sam ce po rzu ca jà ta kie bu dow le i za -
czy na jà od no wa – w no wym miej scu.
Dzie je si´ tak, gdy˝ sa mi ce za glà da jà

tyl ko do gniazd zbu do wa nych pra wi -
d∏o wo, ale... zie lo nych. Do sza rych
na wet si´ nie zbli ̋ a jà, bo od ra zu wi -
daç, ˝e bu dow ni czy mu si si´ jesz cze
po uczyç. Niech wi´c si´ uczy i bu du je
od no wa, no we gniaz do. To za cho wa -
nie t∏u ma czy dla cze go sam ce po rzu -
ca jà gniaz da w cza sie bu do wy i prze -
no szà si´ w no we miej sce. Cza sem
na wet wi daç ich sku pie nia, zw∏asz cza
na sa mot nie ro snà cych pal mach. Sà
to do wo dy pra co wi to Êci m∏o dych
sam ców, któ re nie zo sta ∏y do ce nio ne
przez sa mi ce. 
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Dok tor Kru sze wicz ana li zu jà cy gniaz do wi k∏a cza z∏o to g∏o we go (Plo ceus phi -

lip pi nus) - In die, rok 1985. Po rzu co ne przez sam ce nie do koƒ czo ne gniaz da 


