Carrièrebeslissingen van
Beekjuffers (Calopteryx)
C. Both
Bosbeekjuíet (CabpteÍtx vítgo) mannen zillen te íuslen op PijlkÍuidbladêren. Af en loê
vliêgt ê6n man op om een te dichtbij komendê

buuíman achleína te vliegên. Na een koíte
schermulseling kerên bêide luííers weer têrug
naarhunoorspronke lke plek. Een enkele maa
gaai een dergêllk conÍ ct echter oveí in een
mêêr sêr êLrs gevecht. Twee mannen kunnên

wel een half

Lrur

achter êlkaar aari vlegen,

waarbiide vleugels n de achtervolg ngên soms
t6gên êlkaar aanschuren. De Íelheid waarÍn€ê
gevochlen wordl doêt veÍmoeden dat er vee
op h€t spêl staal. Hei lilkt een uitpullingsslag,
r.aar gêen van beide w I de handdoek in de
Íing gooren. Toldal na ruim een halÍ uur, plolsêling één man wegvliegt, waarna de ru$ teíu9kêerl.
Deze waaíneming zel aan tot denken. De eêr-

In drl aítikel zullen enkele aspêclen van hel
gedrag van de BosbeekjuÍÍeÍ en de WoidebeekjuÍÍeí lC. splendenst woÍden beschíeven.
Hel is vooÍ êen dêelgêbaseerd opwaameming6n diê zijn veí chiop bovenstaande kampen,
ên voor een belangÍijk dee op gedragsonder-

zoek van anderen aan (deels andeÍe) b€êkjLrííêrÊoorlen. Dit arlikel heeÍt n et as doe om
eên vollgdig beeld te schetsen van h6t êvên
van de beschreven sooíten. Veeleerw ik aten
zên dal onderzoek aan libelen zich n et hoeÍt

te bep€rken tol launistiek, en dal gêdÍags.
ondêrzoekaan belen mlnslenszo boeiend kan

zin. Hel door ons vêÍichte ondeÍzoek was g€.
hêêlexploíerend van aaÍd, waaídooí in dil sluk
nauwelijks kwantilalieve analyses wordên gêprêsenteerd. Verdêr richl dit artikel zich voor
hel belangíiiksle deelop hetgedÍag van beêk'
jutleÍmannen. Dit is niêt omdat het ged€g van

ste vraag die boven komt, is waaíom deze
beekjufÍêÍ mannen nu eigenliik vochten. Voor
êên soori d e gem dde d m ssch en rnaar ênkele dagen te êvên hêeÍl als mago, s een nvsslerng ven eef haÍ uuÍ vooÍ êen gevêêht
n et ger ng De waaíner. ng b eek n et op zichzelÍ te slaan, wantwê zagen beekjuíers vaker
In dêrgêlik langdurge veldsagen verwikkêd.
Het liikt dus eên mêer a genreen gedragspa.
lfoon têzijn van beekjuÍfers Deverkarngvoor
dit gêdrag rnoet gezochl worden n de balen
d e het op evêrt in voortp anling en/oÍ over
lêVing, lmmêrs alleen wanneer de balen die deí-

gelijk ged€g mêl zich meebrengen opwegen
legen de kosten zal hel gedrag geëvolueeÍd
ziin De volgende vÍaag die zich opdringl, is
wat bepaall wie van de twee vechtende beekjuíeís winl. en wiê vêíliest. Het beantwooÍden
van dêrgêlijke vragen is alleen mogelrjk wannsêÍ er na!wkeuíige waarnêmingen worden gedaan aan hêt gedíag van nd viduee gemeÍklê
beekiuÍÍers. Niertoê is êen poging gedaan op
zomêrkampên in Luxemburg en Twenle van dê
Nedef landse JêLrgdbond voor Natuurstudie
(NJN)in 1994. De waarnem ngen werden vêr"
rchl langs de Wark (L) tussen en 12lul, en
angs de D nkel (Twênte) tlssen 20 en 26lul .

I

Grond€lagen voor dit ondeÍzoek
De bêslissing ór eên beekjufterman moel gaan vêêh-

tên of niêi, ên als hl vecht hoe lang hildit veruol.
gêrs volmoethoLden ls slèchts éé. vaf deve e
bêêl ssingen d ie een beekjuffe I moêt maken lljder s

zln êvên Zozitnerbesllssingenbjvooóeeldovêr
ofhljvoêdsêlnoetsaan zoêken oi een wolwtje. ol
ht €€n l€ntófiLn gaat verdedigen oi daármêe
waclrl. ln dll arl kel wordtbeslissif g gebÍuikrvoor
silualies waaÍin een individueel dier meerdere mo
gelijkheden hêêÍ|, waaruÍ hii/zÍ een keuze moel
maken Eeslissing relereert nier naár een bewL,st
besluilwrmingspÍGdalherdierddêrgaal. Hel
kan geziên Dotdn als een
regel, diê slelt indim dea

reag€eí daar

de

solulionáirlaslgelegd€

pnkd dr!€ngen MrdI,

nêt dil ged.ag op.

Gedrag kan wordèn begrepen vanut êên

!l onaÍe conlêxt Hêtgaarlndeevolutiêorn
hoeve€ nakomèlingèn êen individu tildenshêl lêvon prcd!ceêÍlten opz chlê van andere indlv duên,
Evolul onairèverklaÍinge. van gedraq rchten zich
êvo

daarorn ook op hoê hêt gêdrag de ovenev ng ên
voorip afllngvan êên individu bêinvloeden.
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vrouwen nrinder interessanl is. De fedef s dat
mannen zich opvallendêr ged ragên en een sterkêfe pLaalslrouw hebbe. dan vrouwen. wat hel
ondeÍzoêk makkeliiker maakl. Om het gedrag
goed te begrijpen vanu t evolulionair perspec'
lief is hêt echter noodzake ijk om u le nd€ljk
dê nlefaclie tussen hei gedrag van mannen
en vrouwen te besluderen. In het kadeÍ op de
voíige pagrna staal meer over de manier van
denken die aan dit art ke len grondslag I gt.

aalstrouw kan a leen onde rzochl wordef aan
ndiv dueel gemerkte beeklLrilêrs. l/lerken wêrd

P

gedaan dooÍ gevangen beêkjutlers op de bo
venkanl van het achlerlijÍ onieke combinaiiês
van gekêurde stippên aan te brengen Dl êek
we nlg verstorlng op ie leverent na víilaten leken dê gemerktê b€ekjuíêrs z ch normaal ie
gedGgen. Vetuolgens werd eí elk halÍ uur ge
noleêrd waargefierkle beekjuíers zjch bevoÍr-

den angs de beek

Van We

debeêkj!íefs ble-

ken sommge ndivduen op beide waar
nemrngsplekken duidelijk plaeislrouw le zijn (lÈ

Tcfritoria
De aandachl werd in eerste nslanlte geÍokken door de coniliclen diê we ?agên bij zowêl
Bos- als WêidebeekjuiÍers. I\,,lanneÍr van beide
soorten bleken regêlmalig meef dan een halÍ
uur mêt êlkaar le vechten. Er moest iels bê,
langriiks op hel spe staan rnaar de vraag was

wai dit was De meêst vooÍ de hand liggendê
hypothese was dat man nen een leíÍitoÍumveíded gden, en dal de conilcten om deze 1erítora werdên gevoêrd Om dil aannemeljk tê
maken is hêi belangÍijk om eeÍsl ie laten zien
dat beekjufÍeÍs'ndeídaad lerritoria verdedrgên.
Aanlonen dal beekjuÍiers ledtora verded gen

vere sl dat (1)we aten zien dat individuen
plaatsÍouw ziln op een klein gebiêd, en (2) dal
dil veÍdedigd woÍdl tegen sooÍtgenoren

m

guuí 1)ibinnen de 2 tol4 uurdatwerd waaíge
nomên agen dê Lr le rste waarriem ingen slechts
enkele ríleteís van ê kaar. Er s echler ook een
gíoep mannen die eên veel gmtêÍ gebied in
gebruik heeÍt, waaóiide alslend tussen de uÈ
lerslê waarnemlngen groleí is daf lwaa f meteí. De waarnemingen van de BosbeekjuÍíer
alen 6en dergeiik patrooi zên, hoewê hler
de lweedeling minder sterk lUkl te zijn (Íiguur
2). Hrêíbij moel bêdacht worden dal hel waarnem ngsgebied r] êt groler was dan 40 rneter
angs de beken. dus dat mee I erÍer.e verplaalsingen waarschijnlijk gemisr zij.. Tevens weÍ
den aan de Dinkelachl van de 24 mannen die
gemeíkl werden niet of s echts eenmaaltsruggezên waï waarschjnllk bêlekenl dal deze
mannen hêi waaÍnemingsgebied hebben veÊ
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Naasl de plaatslíouw die de helll tol dr ekwarl
van de mannen hadden, wês eÍduidelijk sprake

van vêrdêdiging van het gebied waar ze vooÍkwamen. Redelajk lrequenl werdên koÍte qevecfrten mêt birurmannen golêvêrd, ieNijl alle
anderê mannen de voofbi kwamen achterna

werden gezeten. Gegeven de bovenstaande
crlêria vooí het onderschê dên van têdtoria
kan gesle dwordêf dallenmirisie een dêe van
de beêkjutlefmannen een lerÍilorium verdedigde.
Oe volgend€ vraag is oÍ de mannen die veel
minder paatslrouw leken te zln we of geen
terf lorum verdedgden. He1 is mmers moge"
llk dat n et alie mannen n staal zln om zel
een lerritoriLrr. le verdedigen. waarnemingen
aan de mindeÍ plaaislrouwe mannen wezên uil
datdezê mannen ook mindêrbetrokken waÍen
in conÍllclen. Dêze mannen veídedigên dus inderdêad geen teÍitoÍium. Wet ons uiieindeliik
weeT vooT eên n euw diemma plaalsl, want
waarom vêrdedigen soírm gê beekj!íers wel
een iêrdtorum ieÍwjl andêre dat niel doên?
Hel antwoord op deze vraag laat nog even op
zrch wachieni eeÍst za Ingegaan worden op
een kweslie die hier diÍecl veíwanl aan is. En
dat is hel vêÍschijnsel van de biizondêr lange
gevechlên die in de jnleiding wêrden beschre'

de vleugels van bêdê mannen e kaar hoordên
Íakên. In het begin was hel voornamelijk gêe!
groen" die de indíngeÍ achtêrna ging. maar in
de loop van het volgênde halÍ uurverandêrdên

d€ verhoudjngen gêleldelitk. Na een halt

u!Í

van bilna cont nue achteívo ging zagen wê
'geelgroen' verd$,ijnsn. De ongemêÍktê raan
bleeÍ achteren begon zijn n êLrwverkíegen lerrilorlum onmdde ljk ts verdedigen lêgên dê
buÍen. Dl leek het einde van het conílicl en de
ovemame van hêl lêíilorium. Na êen k\rartieÍ
veíscheen geelgroen echtêí weer, en sta(ê
het conÍlicl biina van voren aÍ aan. Er was nog
êên kwadieÍ nodig om uit le maken w ê de e
genaar van het territoíi!m zo! zjn. U ie ndelijk
bleek dt de ongemêrklê man le zijn.
Hei enige goed waaígenomen lange conllicl
laal dus zien dal hêlconÍlici gaal om hei bezit
van eên ler.itoÍium tussen diens eigenaar ên
een indinger zondeí teÍriloÍium. WaaÍnemingen van andeíen ondêfsieunen deze waaTne

Co||fliCien

mingen. maar atên ook z en dat dergeljke
conf ctên voorkornen tLrssen territoria e rnafnên d e beide hê12êlde lerÍitor lnr c aim€n
(Patunên. 1966: Waage. 1987: À,4aÍdên &
Waage, 1990: Plaisiow & Siva-Jothy, 1996).
Waaqe (1987) Plaistow en Siva'Jolhy (1996)
hebben latên zien dal drl sooít gevechlen inderdaad eef u lputt ngss ag z jr. zi êter ler
íloriale rnannen (dêêls kunslmatig) dt soori
ange conÍ cten Uitvechten, toldatdulde lkwas
wre won en w e vêrloor vervolgens v ngên ze

De langdurige conflicten die we zo anecdotisch
waaínamen, bleken niet eenvoudig waarneem-

beide mannên en bepaaldên ze hoeveel eneÊ
gie in de voÍm van velreseÍvês ze na hel conÍlict nog oveÍ haddên. Hieruit bleek dar de ver

baar tê zljn in onze gemerktê populalÍes. Het
ls zon lenomeen dat wanneer je er naar op
zoek gaat du dêljk zeldzar.er b ijkl te ziln dan
je had verwacht. Er was sechts één conlllct
dat we goed konden waarnemen. Bosbeêklufleí
'geelgíoen veídedigde een leÍilorium langs de
Waík (LuxembuÍg). en weÍd slechts gezien over
een aÍsland van lwee mêlêr. De waa.nemingen begonnen mel een korl conf icl r.et buuÊ
man roodgêe . dal slechls andêíhalve rn nuut
d!ufdê. Enkelem nuten atêrverscheen ereen
ongêmerkte rnantenione e, die hetconÍlicl nrel
'geelgíoen aanqing. Dil conÍllcl was duideliik
andêrs dan de koÍtduÍendê conÍliclen tussen
buurmannên, waarbii na enig heen en weervlie-

gen het conflict werd beslecht. Dit conílict
duudê ang, en nam in hevighêid ioei eersl

liezeÍ bijna gehêel dooÍ z n enêígiereserve hêen

was, terwill de w nnaar nog du delik voorÍadên besch kbaaÍ had Dus indeÍdaad de Lritpullilrgsslag d e we reeds vermoedden Het s inleressantom le w€lên dal mannen de energie
rêseÍve dieze hebben verbÍuikt niet meer kunnen aanvullen lot hêl naveau van helbegin van
volwassênheid Dil belekent dat mannên
s êchis een tol lwêêmaal in staal zijn oín een
deÍgelijk lang conÍ icl te voeren orn eên terrilo-

werdêf slechls koÍte achtêrvogingen verricirl

De mannen die ni€l plealsÍouw warên (zie íiglur I €n 2), zjn dus waarschjnlilk mannen
de indeÍdaad gêen teiitorum verded gdên op

nraar deze werden alengs anger, waarbij we

dal moment Deze gro€p beslaat waaÍschjf-
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ui1 lwee veÍsch llendê rypen mannên namelrtk eneízljds jonge mannen dlê nog geen

poging h€bben gedaan om een leÍrlorium te
verkrjgen ên andêízjds mannen diê oud zjn
en niel genoeg energie meer hebben om een

maaktweirig uiloídil nu eenandeÍe beekjuíer
is oÍ een g azenmaker íÁeshra), al es woÍdl
aangevallen en indien moqelrjk weggêjaagd.
Tjdens de observalies bleek de redên h ervooí
eenmaal duideltk. In een teíitorium was een

têíitorium tê verkrijgen (Waage 1S88) Het

vrouw bezrg haar ê eren aÍle zetten ên dê man

grote voordeêl van een leíitorium is dal dit de
kans ve e raalen vêÍgro0l orn nTet êên vrou\ rljê le paÍen en hieídoor nakome/ingen tê krijgen Territoriale ên niel-lerritoriale mannen vol
gen duidelltk verschilendê strateg eén om aan
devÍouw1e komen. De lerÍitoriumhoudeÍs hanleren de meest eleganle strateg e, namelijk die
van het oveíeden van een vrouw. Ze doen dil
dooíêen karaklêristek6 ên spêctaculaire ba tsvlucht. waarbÍ de achteÍslê punt van hel ach'
ler ijí opgekruld woídt ên ze als een helikoprêr
boven hel waler slilslaan. Soms is zells dii niêl
genoeg. en laten mannen zich in het waier val
len, dÍjven sen stukje nrêe. om vervo gens wêer
uil het wateí op le vliegen ên de ballsvlucht te
vervo gen. De luncile van d i laatsle gedfag is
niet geheêl duidêlijk, maaÍ hetzou kunnen zijn
dal raanner op deze manler aan vrolwen kunnen laten zien hoe groot de stroomsnelheid in
hun leíiiorium s (Wingíield & Pain, 1992). Dit
is beangfljk, omdat de eiêrên zlch betêr ontwikkêlen in slerkêr stromend waler. Een álteF
natiêve, en misschien we meer aanlrekkelilke,
veÍklaring is dal mannen op dêze manieÍ laren
zien waarloe zê nog energelisch in slaat zjn

gedíoeg zich zoals hierboven beschreven.

Dit is voor vÍou{,tjes belangrijk, omdat dezê
vaakwoíden gesloord door andeÍe mannên lij
dens de eileg (Waage, 1979, 1988) Een goede
man dle Ln slaal is orn rivalLserende mannen
op alstand le houden, zou daarom wêleens de
vooÍkeur kunnen verdienen.

Slechls één ogenbllk van verslapping was vol
doênde: êen andere man kwarn hêl ieíilorium
binnenvliegen pakte met zijn achleÍlijÍsaanhangsels de ei alzetlende vrolw bll haaÍ hals
schild en vloog eí meê weg- Omdat bêekjuÍÍerr.annên h€lspermavan vor ge paringen u I het
vrouwtje kunnen verwijdeíen voordat ze zelÍ co
plLeren (Waage 1979 Sva-Jothy & Flooper
1996), heeit in dit geval dê investering in de
balls geen enkele nakoíneling opgêleverd.

(larrièrellanning
Hoewe niei-lerÍilorla

e rnannen dus

alternatieve

stÍatêgieèn hebben ontwikkeld om ook noq
nakome Ingen voort le brengen ln dêze iase
van hun leven, zijn ze hier niêt heêlsuccesvol
in. Plaislow & Siva-Jothy (1996) schaflen dat
per dag êen têÍitorale man van de berschê

beekjuÍÍer

ÍÍaa

íc

xanthostona) gemiddetd lo0o

meêT e eren bevfuchl dan een n et-iêrri

toriale man. Dil gêeÍl gelijk de waaíde aan van
een terrlorium voor een beekluÍÍerman. l-lel s
nu ook duidelík waarom eÍzulke verbelen con
ilclên worden uitgevochten tussen nrannen als

het gaat om hel bezit van têfÍitona: er slaai

duidelijkveelop helspel. Hoe'íêleíaltamelijk
veel bek€nd s over het paarsysleern van
beêkjuÍfers. welen we nog naet heel erg veel
over dê cafiièrebêsliss ngen die gemaakt woÍ-

lvlannen zonderteÍi10num hebben een mindeí
slrbtele manler om Ínet eên vrouw le paren.
Zij zrjn vaak ruslend te vinden in de vegêlatie
aan de oevêrs. máar zodÍa een vroLrw over het
water vliegl komen deze mannen ln acUe ên
gaan ze vaak en massê achlêr dezê vÍouw aan
Het veÍvolg is vaak een soort wedsklld: enêfzijds lussên de vrcuw dre probeert le onlsnap
pen, anderzlds tussen de mannen orn hêt eerst

bij deze vrouw le zijn. Een andêre maniêÍ
waarop n et-territoíjale ínannen par ngen kunnen krijqen is door hêl 'stelen' ván een vrouw
ull êên leÍltor um D I is niel gemakkelijk. wanl
na een copulatie qedraagt een lerrltoriale man
zich builengewoon agrcssiêl legên alles wal
v iêgend n de buurt komt (Waagê, 1979). Hel

den. Wanneer mannen slêchls een- oi lweemaal ln hun leven een groot conf ict kunnen
aangaan. moeiên ze dit wêl op hel goede mo-

mentdoen Eén van dê mogêlJkh€den diê sommiqe mannen zouden kLrnnen benutlen, is het
wachten loldal eí een conílicl onlslaal lussen
een lerÍitoriale rnan en een lndringer. W e van
dezê tw€ê het gevechl ook wint, hij zal allijd

vee vaír zln rêserves verbÍ! kt hebben ên gemakkeliik veÍslegen kunnen worden door een
jonge man mel veel reserr'es. Hel s dus moge|jk dat mannen op dit soorl mogeltkheden
wachten. Echler indien alle jonge mannen zo
zouden wachtên, dan za zch noot zo n mogelijkheid voordoen. Het bêlekenl echler ook
dal hel vooÍ een jonge rnan bijna noorivoorde-

B,1td.,har l(1997)

lig kan ziin om een gevecht aan te gaan wan.
neeÍ eÍ mêêrjonge mannen zonder ter lo um
in de buurt ziin. Het is duidêliik dat het geen
makkelijke bêslissing zal ziin wanneeÍ een gêvecht moet woíden aangêgaan

lrekkelijk gevonden woÍdl door vrouwen, dan
heeÍt dil lot gevolg dal hoe meer êneígie wordt
besleed aan het veíkrijgen van een terrilorium,
hoê mindeÍ eneÍgie er an dêze (€n andeíe) acli
vlleilenkàn\Àorden geïnvesteerd. Erblitvêndus
genoêg nreressanle aspecren 0vêT vooí een

Eên andere maniêr onr een terriorium te vêÉ
krjgen s doorsirnpe wegtewachten totdaleen
e genaa r vêÍdwiiit en veÍvolgens ditlerÍitor Lrm
te bezetlên Dit s êên rêdeilk passieve Ínethode. d e we n g energ ê kost. ÍnaaÍ ook onzeker |s. Wannêêr vsêl andeÍe mannen dezê
methode toepassen zalde winsl kleinzijn. Ook

n êLrwsgieÍig ondeÍzoekêr.

dit is dus een oplie waarvan dê waaíde afhankeliik is van hêt spêllêlje dal dooÍandere mannen in depopulalae gespêeldwordt. Hetgeheel

ls verder nog eens te compliceÍen wannêêr
bedacht wordt dal lerritoíia ook nog n kwalteit versch en Hoeveelênerg ê zolr êenman

Tor slot
H6i mooie is dat die beekjultêrs êr niêl minder
mooi op worden. wanneeí je zo oveÍ hun ge
dÍag ÍilosoÍeeít- Ze dansen dit voorjaar wêer
nel zo mooi boven het stÍomende wateí [,4isschien dil iaar met wat meeí mensen dae er
ven genleien en pÍoberen om hun bijzondeÍe
evênsgeschieden s te begrijpen Er s nog genoeg le onldekken.

moeten inv€st€.6n in êen slecht lerritor um, ên
hoeveelin een goed territor um? En als de balts-

vucht waarbij n hel water wordt geegen

n-

deÍdaad energetisch kosibaar s, maarwe aan-

l_:hn\trtut Brt,

/)t,r xnr,/vÍl( t'
67t)l
r

118

iI: 1r\ h.! itr'

l\n{"rt!1t

"iN.ItuN

ni

Sunrlnary
LiteratuuÍ
c, Both, 1997,Carêêrdêcissións oí Caloprêryispecies. Braêhytron í (1):11 15.

G$oNs, D.G. & D PaN,1992 Th€ nflu€ncèoíÍver

c

Mates al Calaptetyx splendens and
vtrgósomellmes engag€ in ong, €sca atêd fghls This páper
adesses th€ qrêslion why these dàfrse il es spend
so muchlrnê andenêrgy in thoseiights. By ind -

vldlaily márkln9 males Íom bolh sp€cies
showed lhal

aboll lhÍêe qurlers

oÍ

we
lhe maÍked in-

dividualswás rêshiclêd lo a panicularsile. Thesê
md6 reê i€quênlly ir'\otued in shoÍi disputes wilh
bordering males. suggssling thal the males deíendêd lernlories, ÍVales nol rêstÍicrèd to a páÍticular sjte hadly got ên!69€d in lhê* bo.deídisputes,
suggesting that thêsê maLès wêre no. teÍi1ora.
Only one escalálêd fightwas obsetued in which a
ma*edlerrllofa malêwêÊ drsplaced bya fonter

rtorialindlvduá aíêÍmofêlhan30mnutescor.
tnlousllghtng, Têr tora1 malês à11Íactediedal€s
by a I ghr dispay, somêlimês ln.lud ng a part in
which má es entercd thê slream and íloated som€
distance downslream. Non-tefr lonal males chasd
temales ií a pursuil tlighl. The leíilonal slralegy is
lar noíè íesaÍding E Calopteryx dMserlies, rêsufting in r 000 times morê êggs ÍerÍlized per day
tlEn males withour t€mloÍi€s (Plabttu & Siva Jolhy,
1996) Íhe €scalaled Íghls sêen to be a way ol
getli.g Írê prelereó mat ng oplion.

bfêêd.g behavouíofC€/opleryrclams
J.An má Êcology61 283-289,
M^ro:N.JH &J.K WscE 1990 Escáátêddahsely
leÍfl0r alconlesrs are energercwàrs ofaiirion. An m.
Behav 39:954-959
PÁ n,!Ftr. V 1.. 1966. AggÍessive behaviour and leíi
lo.ialify in a popularion ol Caloptetyx vitgo Annates
I ow rale on the

€llês

Zoologigici Fe.nici, 3. 3O1 203.
P6 s_o*, S & MT SÈh-JorHy. 1996. Energêtic con
slíainls ard málê @te€@nng lacÍc6 in th€ dam*íly
Calopletyx spleódens xanhostoma, PÍoc. F Soc Lond
B 263i1233 1238
S vA-JcÍÊy. i,,l
& R W HccfEi,1996. Díereniiaruse

Í

oÍ sloíed sperm dlring oviposlon n the damselíy
Calapteryx spten.leDs xanthosloma Behav Ecol
Soc oblol.39 389 393

J.K.1979 Adapl ve sign I canc€ of póstcop!
láiotyguadinq oÍ mates and .onmal€s by ma e Cálop
letyt nacukta.Beha\. Ecol. S@iobiol 61 147- 1 54.
WÀÀc€, J.K., 1987. Choice and ulilizalion oi ovposilions
snes W lenale Calopteryx ma.!hlá. 1 Inlluerce oÍsite
size andrhe presence oí olher íemales. Bshav E@lWaÁêÈ

Waac€, J.K.. 1S43. Contusion oveÍ resid€n€yand lhe
esca ái on oldamseiÍy tetrlora displles Afim. Bèhav

36:586'595

trt(11)t1r)lt

I (l)) l1 - t.t

/)

