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Żródła, strumienie, rzeki, jeziora, stawy i kafuze stanowią

bardzo wńny element krajobrazu. Niezależnie od swej wielkości,

ekosystemy wodne nie są izolowane od otaczających je ekosys-

temów lądowych. Obecnośc wody wpływa na Ęjące na danym

obszarze rośliny iałłierzęta, przyczynia się do zwiększeniaróżno-
rodności gatuŃowej, oddziaływuje na mikroklimat. Z gleby, do

wod płynących jak i stojących, spływają róznego rodzaju substan-

cje chemiczne wymywane przez wody deszczowe. Rodzaj roślin-

ności porastającej brzegi zbiornika będzie miał duzy wpływ na

organizmy żyjące w wodzie. Inaczej na biocenozy wodne będą

oddziaływĄ otaczające pola uprawne i łąki, ainaczej las liściasty
czy iglasty.

l, W miejscach gdzie rzeka pĘnie pruez |as, w czasie lata gęste korony

drzew liściastych zmniejszają ilość docierającego do niej światła. Jesieńą
u chnięte liscie wpadajądo wody. Dlatego w tym odcinku dominują owady

odrywiające się martwą materią organiczną (liscmi).

Rys



Rys. 2. Do odciŃa rzeki, ptynące Eo przęz łąki i pola upralyne, dźa ilośc światła
słonecznego dociera pruez ca|y rok. Sprzyja to wzrostowi wodnych roślin
naczyniowych i glonów. Żyjątu glównie owady liltrujące i odąrwiające się
glonami.

Warunki panujące w zbiorniku będąwŃwĄ na skład gatun-

kowy występująrych w nim roślin i zvłierząt. Z kolei stwierdzenie,
jakie gatuŃi zamieszl<ują interesujące nas wody umozliwia

określenie biologicznej róznorodności oraz poznanie istniejących

tu związków i zależności (np. pokarmowych). Poznanie składu

gafu Ńowego umożiwia również ocenę "'kondycji" badanego przez

nas zbiornika. Obecność pewnych gatunków zŃierząt moze wska-

zywać na brak zańeczyszczeh, a innych świadczyc o degradacji

ekosystemu. Zwterzątań które doskonale nadają się do tego celu

ą owady. Wy tępują one bowiem w bardzo rożnych środowiskach

wodnych, a pewne gatunki są zvłięane wyłącznie z wodami

czystymi, podczas gdy inne tolerują nawet silne skażenia. Dobrymi

wskaźnikami czystości wody są larwy chruścikow. Stosunkowo

łatwe jest rownięż oznaczenie ich przynależności gatuŃowej.
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Dlatego też chruścikom poświęcono najwięcej uwagi w niniejszym

opracowaniu,

Przodkowie owadów wodnych żyliwyłącznie w środowisku

lądowym. Obecnie około 3Yo gatunkow owadów jest zwią.zanych

z ekosystemami wod słodkich, Jednak w prównaniu z innymi wod-

nymi bezkręgowcami, mogą one stanowic w nich grupę zdecydo-

wanie dominująpą zarówno pod wzgldem liczebności jak i zróżń-
cowaniagatunkowego, Przejście od lądowego do wodnego trybu

życia wymagało wielu różnorodnych przystosowań, umożliwia-
jących sprawne poruszarrie się, wymianę gazową czy też zdobywa-

nie pokarmu w tym, tak róznym od lądowego środowisku.

Owady - podstaworye informacje
Cechy owadów:
l ) chitynowy szkielet zewnętrzrty,

2) ciało podzielone natrzy części (głowa, tułów, odwłok),
3)trry pary nóg,

4) para czułków,

5) para ocan złożonych (zbudowanych z mniejszych jednostek -

omatidiow),

6) zwykle dwie lub jedna para skrzydeł.

Należy pamiętać, że wśród owadów związanych ze środowiskiem

wodnym możne wyróżnić dwie grupy. Do pierwszej z nich

zaliczymy te gatunki, lrćórych wszystkie stadia rozwojowe ż,yją

w wodzie. Tak dzieje się np. u wodnych pluskryiaków i chrząszczy.
Do drugiej grupy natomiast należą ważki, widelnice, jętki,

chruściki, u których stadium larwalne żyje w wodzie, a postacie

rzale na
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Rozwój z przeobrńen iem zupelnym
Larwa jest niepodobna do postaci dorosłej (doyzałej ficiowo).
Występuje stadium poczwarki.

larwo Iv sbdium

lanłr vstadium

Rys. 3. Budowa zewnętrzna owada

Rozwój owrdów
Wśrystkie owady wykluwają się z jaja jako larwy.

Rozwój z prueobrńeniem niezupelnym.
Larwa jest podobna do postaci dorosłej (dojrzałej płciowo).

Nie występuje tadium poczwarki.

Rys. 4. Rozwój zprzabtalstiem niezupełnym na przykładzie jętki
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Rys. 5. Rozwój zprzeobrażsrtiern zupelnym na przykladzie komara (Culex sp.)

Systematylra owadów:
Na podstawie wielu wybranych cech (m,in, podobieństw i roznic

w budowie) organiany zaliczane są do odpowiednich jednostek

systemu klasyfikacyjnego. Stwierdzenie, że oglądane przez nas

zwierzęjest owadem i ze jest to, np. chrząszcz opisany w tym

przewodnilo jako Ńwak ż(ńobrzeżek, umiejscawia go w nastę-



pujący sposób w prezentowanej poniżej klasyfikacji

Królestwo : Zwierzęta (An i mal i a)

Typ : Stawo nogi (Arthropoda)

Gromada: Owady (Insecta)

Podgromada: Owady uskrzydlon e (Pterygota)

Rząd : Chrząszcze (C o l e opte ra)
Rodzina : PĘwakow ate (Dy t i sc i dae)

Rodzaj : Pływak (Dyli scus)

Gatunek : Pływak żóhobr zeżek (Dyti scu s marg i nali s)

Reguły przyjęte przez systematyków nakazują tworzenie

nazwy gatunkowej w języku łacińskim przy uĘciu dwoch

wyTtlzow. Słowo Ńwak (Ęliscus) określa rodzaj do jakiego zali-

czyli śmy naszego chr ząszcza nato mi ast żóhobr zeżek (m ar g i n a I i s)

mowi do jakiego gatunkd został on przez nas zaklasyfikowany.

Jeżeli natomiast nie wiemy czy oglądany przez nas owad należy do

gatunku Ętiscus marginalis czy też Dytiscus latissimus (Pływak

olbrzym) określamy go jako Dytiscus sp.

W przypadku wielu gatunków owłdów brak jest polskich
odpowiedników nazw lacińskich

Owady wodne - środowisko życia

Tym, co zdecydowanie odroznia środowisko wodne od śro-

dowiska lądowego jest jego gęstość. Można to łatwo stwierdzic

wykonując ręką szybkie ruchy w wodzie i w powietrzu. Przewod-
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nośó cieplna wody, odmienna od przewodności powietrza, sprawia

że organizmy zmiennocieplne z nią związane nie są w stanie

gromadzić ciepła, jak to czyniąnp. owady lądowe. Innymi słowy,

temperatura ciała np, larwy wazki będzie taka sama jak otaczającej
ją wody, podczas gdy temperatura dorosłej wazki moze byc
wyższa nż temperatura powietrza. Ekosystemy wodne, w porów-

naniu z lądowymi charakteryują się mniejszymi wahaniami

temperatury. Dotyczy to zarówno zmian temperatury w ciągu

doby, jak i w ciągu roku. Tak więc w okresie zimy, w zbiornikach
nie przemarzających do dna, temperatura wody nigdy nie będzie

spadaó poniżej zera. Umozliwia to zwierzętom w nich zyjącym

aktywność również w tej porze roku. Na specyfikę środowiska
wodnego wpĘwa, inna niż na lądzie, zawartośc rozpuszczonego

w wodzie tlenu. Jest ona około 3 razy mniejsza w wodzie,

a ponadto zaleĄ od temperatury, ruchów wody i aktywności

fotosyntetycznej roślin. Im niższa temperatura, szybszy prąd

(turbulencja), tym więcej tlenu jest dostępne dla organizmów

wodnych.

Odmiennośc środowiska wodnego powoduje, że Ąjące tu
organizmy posiadają wiele adaptacji ułatwiających im poruszanie

się, oddychanie czy pobieranie pokarmu. W obrębie danego

zbiornika (np. rzeki czy stawu) równiez można wyróżńć strefy

zamieszkiwane przez zwierzęta posiadające odmienne dosto-
sowania, Inaczej będą wyglądały owady zyjące na błonce powie-
rzchniowej wody, inaczej te, które związane są ze strefą denną
a jeszczeinaczej te, które Ńwają w toni wodnej.



Dolina Rawki

Rawka może byc uwżana za typową rzekę nizinną. Na ob-

szarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ma ona charakter

ńhżnny do naturalnego. Rawka meandruje tam wśrod łąk, w nie-

których miejscach nurt przegrodzony jest zwalonymi pniami, gdzie

niegdzie brzegi porośnięte są zaroślami wierzby i olchą. Idąc

wzdłuZRawki natrafiamy na zbiorniki wody stojącej, ktore kiedyś

stanowiły koryto rzeki, a po jego zmianie zostały odcięte od

glównego nurtu, tworząc tnt. starorzecza.

W okresie wiosennym na nadrzecznych łąkach występują

p$kie zbiorniki o charakterze okresowym, Wysychają one późną
wiosną lub wczesnym latem, Charakter okresowy ma równiez
prawobrzezny doplyw Rawki, Grabinka, której koryto jedynie

w przypadku deszczowego lata wypełnione jest wodą przez cały

rok. Płynie ona w głębokim parowie zacienionym przez drzewa

ikrzewy liściaste, Przy braku opadów w połowie czenvcą lub na

początku lipcą woda w rzece wysycha i tylko w głębszych miejs-

cach pozostają na dfużej niewielkie kafuze,

Każdy z przedstawionych powyżej rodzajów ekosystetnów

wodnych (rzeką starorzecze, ńltki zbiornik okresowy, okresowy
strumień) wymaga od Ąjących w nim zwierząt określonych

dostosowań, zarówno w obrębie budowy jak i fizjologii czy też

w przebiegu cyklu zyciowego. Tak więc z reguły inne gatunki

owadów będziemy poławiali w rzece, jeszcze inne w starorzeczu

czy zbiorniku okresowym. W trakcie naszej wycieczki będziemy na

razie próbowali złowić i oznaczyć te gatunki owadów, które

występują w róznego typu wodach doliny Rawki pospolicie,

cie, że aby dokonać tych oznaczeń nie musimy zlowionych
owadów zabijać. Po obejrzeniu najlepiej wypuśćmy je tam, gdzie

zlowione.

Scieżka entomologiczna; owady wodne - początek trasy.

Wędrowkę nasą rozpoczynamy koło leśniczówki Prochowy
Młynek. Piaszczystą drogą dochodzimy do kładki. Idąc w doł
rzeki, jej prawym brzegiem,mijamy starorzecza i pĘtkie zbiorniki
okresowe. Po przejściu około 600-700 m dochodzimy do duzego

zrkole
rzekj

w pelni odcięte
zako|e 

-
starorzeczc

nowe koryto zeki

l0

Rys. 6. Schemat tworzenia się starorzecza
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star orzec?A połozonego tuż pr zy wysoki ej skarp ie. Z agłębi amy si ę

w las i idąc prostopadle do biegu rzeki, po przejściu ok. 500 m

natrafiamy na koryto rzeki Grabinki.

Duży Żak

zbiornik okresowy

_z trasa wvciecnki

-

Grabie

0a
.,l(i
Gq

Kiedy i w jaki sposób polawiać owady wodne?

Rawka w okolicach Bud Grabskich jest stosunkowo duzą

rzeką dlatego tez wodne bezkręgowce najlepiej jest poławiać przy

uzyciu siatki osadzonej na dfugim kiju.

Stojąc na brzegu energicznie poru-

szamy siatką w ten sposob aby zagamąć

do niej zulierzęta znajdujące się na piasz-

czystym dnie, wśród wodnych roślin oraz

na korzeniach roślin lądowych. Mozemy

też starac się znaleźć owady na zato-

pionych w poblizu brzegu gńęziach,

pniach drzew i innych podobnych obiek-

tach. Podobnie postępujemy łowiąc owady

wodne w starorzeczach sąsiadujących

z Rawką.
Rys. 8. Sia&a do połowu

owadówwwodzie

UWAGA. Rawka może być trudno dostępna i niebezpieczna.
Przebywaj nad nią w towarzystwie osoby doroslej, a lowiąc owady

wodne, zachowaj szczególną ostrożność.

O wiele bardziej dostępne są zbiorniki okresowe,

ktore wypehriają się woĄ wyłącmie wiosną. Większość z nich jest

na tyle płytka, że można do nich wejść w kaloszach, Umożliwia
to łapanie owadów przy pomocy nawet niewielkich siatek

stosowanych w akwarystyce, czy też po prostu ręką.

P

Rys. 7. Trasa wycieczki



Podobne metody mozemy zastosowac

do połowow w Grabince. W opisany

powyżej sposob mozemy ńowtc larwy

wielu gatunków owadow wodnych,

a także postacie doskonałe tych gatun-

ków, ktore na stałe związane są z śro-

dowiskiem wodnym. Natomiast pos-

tacie doskonałe wazeĘ widelnic, jętek,

chruścikow, sieciarek araz liaznych

gatunkow z rzędu dwuskrzydłych,

będziemy łapać przy pomocy siatki

entomologicznej.
Rys. 9. Siatka entomologiczna

do polowu owadów lądowych

Owady wskaźnikami czystości wody

BezkręgowceĄącew wodach słodkich powiązane są ze sobą

licznymi zaleznościami. Wraz z występującymi tu kręgowcami

(głownie rybami) tworzą one, przew ażnie bar dzo skomplikowaną

sieć wzajemnych powiązań pokarmolvych.

W wodach czystych liczba gatunków tworzących siec

pokarmową jest duza , a poszczegolne gatunki pozostają ze sobą

w równowadze, Natomiast jeśli wody danego zbiornika zostaną

zalieczyszczone, np. substancjami chemicznymi uzywanymi w rol-

nictwie, ściekami przemysłowy ń czy komunalnymi, ta równowaga

zostanie zaburzona. Dotychczas zyjące tu organizmy zaczlą

znikac, a pojawią się nowe (niekiedy w bardzo duzej liczbie),

l4

posiadające większą tolerancję. Skutkiem będzie zmniejszenie

liczby gatunkow i wzrost liczebności niektorych z nich.

Do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska wód
płynących uzywanych jest wiele, niekiedy skomplikowanych
metod, Jedną z prostszych, a dającą znakomite wyniki jest

oszacowanie liczebności i poznani e składu gatunkowego wodnych

bezkręgowcow. Szczegolnie przydatne do tego są owady z rzę-

dów: Ephemeroptera (ętki), Plecoptera (widelnice) i Trichop-
tera (chruściki). Od pierwszych liter nazw łacińskich tych rzędów
pochodzi nazwa wskaźnika EPT, przy pomocy którego moźna

określic stopień czystości interesującego nas cieku. Znalezienie
wśrod 100 złowionych bezkręgowcow przedstawicieli l0 gatun-

ków nalezących do tych rzędów pozwala na stwierdzenie, ze
interesujący nas strumień czy rzeka nie są zanieczyszczone.

Wartości zbliZone do 6 -7 wskazują na umiarkowane skźenie. Nie
stwierdzenie żadnego, bądź stwierdzenie jednego gatunku świad-

czy o znaaznym skazeniu badanego środowiska,W przypadku wód
stojących wskaŹnik ETP jest mniej uzyteczny z racji tego, że nię

występują w nich widelnice (Plecoptera). Mozemy jednak i tu
zastosować okrojoną jego wersję. Oceniając czystość wody na

podstawie obecności różnych gatunkow chruścikow i jętek.

Jeśliwśrod złowionych przeznas owadów będąjedynie larwy
muchowek, zaopatrzone w dfugie rurki oddechowe, czy larwy
ochotek (Chironomidae), moze to świadczyc o zanieczyszczeniu

wody.

l5



Owady, których postacie doskonale i lanualne zyją

w wodzie

Rząd: Chnąszcze - (Coleoptera) pzeobrażenie zupełne

Występowanie: Postacie doskonale - neka Rawka i jej

staroruecza (wiosna, lato, jesień), zeka Grabinka i zbiorniki
okresowe (wiosna)

Larrvy - szczególnie częste w starorzeczach (wiosna, !ato)

Postacie doskonałe chrząszczy są tak charakterysĘczne, że

nie powinno sprawiaó trudnościodrożnienie ich od innych owadów
żyjących w wodzie. Jedynie pozornie są one podobne do

niektorych gatunkow wodnych pluskwiakow różnoskrzydłych
(Heteroptera). Porownuj ąc chrząs zcze i pluskwiaki widzimy, ż e

u clvząszczy skrzydła pierwszej pary (w postaci twardych pokryw)

nie nakładają się na siebie. Odmienna jest też budowa aparatu

gębowego, który u chrząszczy jest typu'gryzącego, a u plus-

kwiaków sącego. Żyjącew wodzie gatunki chrząszczy mogąbyc
małe jak i bardzo duze. Niektóre z nich są dostosowane do zycia

na błonce powierzchniowej (krętaki), a inne sprawnie poruszają się

w toni wodnej (pływak żć*tobrzeżek).

U krętaków nłracĄuwagę obecność dwóch par oczu. Jedna

para umiejscowiona jest "typowo" i umożliwia odbieranie bodź-

ów wzrokowychzpowierzchni wody. Natomiast druga mieści się

po spodniej stronie Soo,ry; przy jej pomocy owad może widziec to

co znajduje się pod nim,

Rys. l 0, PĘwak ZóltobnęZek (Ę l i s cu s n a rg i n a l i s)*
(wyst, : starorzecza, zbiorniki okresowe)

Chrząszcze te wyposazone są w do-
skonale dostosowane do płyvania nogi.
Wszystkie ich człony są silnie spła-
szczone, co powoduje, że ich ruchy
umożliwiają owadom niezwykle szybkie
poruszanie się i gwałtowne zmiany kie-
runku ruchu. Pomimo Ęcia w środo-
wisku wodnym, chrząszcze zachowały
zdolnośc do lotu, przy cT;vr,rr. uĄnvają do

tego jedynie skrzydeł drugiej pary, Zarówno formy dojrzałe
płciowo jak i larwy często są drapieznikami polującymi aktywnie
na bezkręgowce, a niekiedy nawet na małe kręgowce (np. ryby).
W aparacie gębowym drapieznych larw z rodzaju Ąltiscus
zwracają uwagę silnie rozwinięte hakowate zuwaczki w ich
wnętruu mieści się kanał, przez ktory larwy wprowadzają do ciała

ł Jeżeli owada przedstawiono na rysunku w powiększeniu lub pomniejszeniu,
umieszczona obok kreska oheśla jego wielkoś! nahralną (prryp. red.)

Rys. l l Krętali (Gy.inus
sp.)(wyst. : Rawka, staro-
rzer;za, zb iorniki okresowe)
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ofiary enzymy trawienne, a następ-

nie wysysaj ą rońożone tkanki.

Larwy chrząszczy oddychają

powietrzem atmosferycznym.

Pobierane jest ono przez otwory

zlokalizowane na końcu ostat-

niego, anacznie wydfuZonego eg-

mentu odwłoka. Dorosłe chrząsz-

cze rowniez podpływają do po-

wierzchni wody w celu wymiany

powietrza.

Magazynowane jest ono

Rys, l2.Larwapływaka(wyst: W tzw, zbiorniku powietrza, do

starorze,cza,zbiorniki okresowe) ktorego otwierają się otwory

' (przetchlinki) prowadzące do sys-

temu rurek (tchawek). Warstwa

powietrza utrzymywarra jest wokoł ciała nurkującego owada m,in,

dzięki włoskom pokrywającym spod ciała. Dla obserwatora

widoczna jest ona w postaci srebrnej powłoki.

Rząd: Pluslnviaki - (Hemiptera)
Podząd: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) pnzeo-

brźenie niezupelne
Występowanie: Postacie doskonale i larwy - zeka Rawka i jej

starozbcza (wiosna, lato, jesień), zeka Grabinka i zbiorniki

okresowe (wiosna)

Larwy i postacie doskonałe wodnych pluskwiakow zyją

zarowro na błonce powierzchniowej, (nartnik) jak i w toni wodnej

Rys 13. Nartnik (Gerził sp.)
(wyst, : Rawka, starorzecza)

Rys. l5. Plowzyca(Nepa
cinerea') (rvyst.: rzeka Rawka)

Rys. 14. Topielnica (Ranalra
l ine a ris'1 (wyst. : starorzecza)

Rys. 16. Wioślak (Corixa sp.)
(wyst.: żeka Rawka)l,,,,',
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Rys. l 7, Plusktllęc pospolity

(Nolonecla sp,)

Dobrze pływające w toni wodnej pluskwiaki, takie jak

pluskolce czy wioślaki posiadają tylne odnóza zaopatrzone w licz-

Rys. l8. Aparat gębo}vy
pluskwiaków
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Budowa ciała płoszczycy i topielnicy nie budzi wątpliwości,

(topielnica, płoszczyca, wioślak,

pluskolec). Nartniki poruszają się po

powierzchni wody głownie dzięki

pracy środkowej pary nog. Nogi
przednie są zaopatrzone w haczy-

kowate pazurki przy pomocy,

ktorych nartniki chwytają owady

uwięzione na Monce powierzch-

niowej. Zimę spędzają ukryte wśród

liści w poblizu zbiornikow wodnych.

Na powierzchni wody pojawiają się

juz wczesną wiosną.

ne włoski, które sprawiają że

noga fuŃcjonuje jak wiosło. Plus-

kolce pĘwają w wodzie w sposob

rzadko spotykany wśród zwierząt

wodnych, a mianowicie grzbietem

do dołu. Owady te mogą przeby-

wac dfugo pod wodą dzięki po-

wietrzu atmosferycznemu zgroma-

dzonemu na brzusznej stronie

odwłoka, atakżę pod skrzydłami.

Zl,rtwa Ilyocoris cinicoides z rzędu pluskwiaki różnoskrzydle
(Heteropteru)

[-anva chruścika Glyhotaelius pellucidus
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l,arwa rvażki z podrzędu ważek różnoskrrydtych (Anisoptera)

Ploszczyca Nepa cinerea z rzędu pluskwiaki różnoskrzydłe
(Heteroptera)

ze sąto owady drapiezne. Podobnie jak u innych gatunków, aparat

gębowy typu ssącego wyposazony jest w silny hak (rostruln),

a przednie odnoza funkcjonująjak składany nóż.

W przeciwieństwie do poprzednio omówionych pluskwia-

ków, nie poruszają się one szybko w wodzie. Podczas polowania

na ofiarę stosują strategię "siedź i czeka1". Oddychają powiet-

rzem atmosferycznym pobieranym znad powierzchni wody przy

pomocy dfugiej rurki oddechowej umiejscowionej na odwłoku.

Owady, których larwy żyją w wodzie, a postacie

doskonale na lądzie
Rząd: Ważki - (Odonata)
przeobr ażen ie n iezu peln e

Występowanie: Larwy - Rawka i jej starozecza (caĘ rok)
Postacie doskonałe - w dolinie Rawki (wiosna, lato, jesień)

Rządwńek (Odonata) dzieli się na dwa podrzędy:

1) Zy goptera (wazki równoskrzydłe),

2l



U skrzydo osobnika żeńskiego

Rys. 1 9. Świtezianka dziewica (C a l ople ryx virgo)

2) Anisoptera (wźki rożnoskrzydłe)

Roznią się one m.in. ułożeniem skrzydeł, ktore w przypadku pier-
wszego podrzędu składane są w spoczynku wzdfuż cińa, w przy-
padku drugiego - rozłożone
szeroko na boki. Owady
dorosłe są drapiezne, odżry-

wiają się mniejszymi
owadami, ktore poławiają
niekiedy w dośó znacznej
odległości od najbliZszego
zbiornika wodnego. Wazki,
szczegolnie z podrzędu wa-
żek różnoskrzydłych, to
owady doskonale latające
(równiez do tyfu), Wżki
należące do obydwu pod-
rzędów posiadają dobrze
rozwinięte oczy złożone,
zbudowane z olbrzymiej liczby (do 28000) jednostek (oczu
prostych - omatidiów). Cechą osobliwą wżek jest nietypowy
sposob kopulacji, ktory wynika zlokalizacji narządów płciowych
samca nie na końcu odwłoka lecz na jego 2 i 3 segmencie,

Rys.2l. WazkazpodrzSu
Zygoptera
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Rys. 20. Żagnica(Aeshna sp.)
Rys. 22. Kopulujące świtęziaŃi

23
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Rys. 23, Przekształcona częśc
aparatu gębowego larwy, tzw.

maska

Samiceniektorychgatunkówschodząpodwodęabyzłożyć
jaja. Samce ńektorych gatunkow ważek są inaczej ubarwione niz

samice. Np. samiec świtezianki dziewicy posiada skrzydła meta_

licznie ciemnoniebieskie, podczas gdy skrzydła samicy są jasno_

brunatne. Tego Ępu różnice pomiędzy samcami a samicami noszą

nźlzwę dymorFlzmu płciowego.

Larwy wszystkich gatuŃow

wżek ą drapiezne. Chwytanie zdo-

by czy jest bardziej efektywne dzięki

przeksńńceniu części aparatu gębo-

wego w tzw. maskę, Łowienie zdo-

byczy przez larwę wżki polega na

czekaniu lub powolnym poruszaniu

się w kierunku zdobyczy.

skrzelotchawki

Szybkie rozprostowanie maski umożliwia pochwycenie

ofiary. Larwy z podrzędu Anisoptera mogą wykonac gwałtowny

ruch do przodu dzięki wypchnięciu wody z tylnego odcinka jelita.

W odcinku tym ma miejsce wymiana guowa. Larwy ważek z pod,

rzędu Zygoptera oddychają przy pomocy liściastych skrzelo-

tchawek umieszczonych na końcu odwłoka.

Rząd: Widelnice - (Plecoptera)
pneobr ażen ie n iezu pełn e

Występowanie: Postacie doskonałe - w dolinie Rawki (wiosna,

jesień)

Larwy - Rawka (cały rok), rzeka Grabinka (wiosna)

Rys. 24. Lanłł a z podrzędu
Anisoptera

Rys. 25. Larwa śvitezi arkj (Calop te-

ryxvirgo) (wyst.: rzeka Rawka)

24

Rys.26 a Rys. 26 b

25



Rys. 26. Widelnice (Nenura sp):

larwa (a), owad dorosty w spoczynku
(b) i w locie (c) (wyst,: rzeka Rawka)

Rys. 26 c

Widelnice sązuriązane z wodami pĘnącymi, Larwy mogą

występowac tylko w wodach czystych i dobrze napowietrzonych.

Pomimo obecności dwóch par przęzroczystych skrzydeł, owady te

nie sązbyt dobrymi lotnikami i najczęściej możnaje zobaczyójak

przebywają na roślinach w najbliż zym są iedztwterzeki. Samice

i samce w fazie poprzedzającej kopulację komunikują się ze sobą

uderzając odwłokiem o podłoże. wywofuje to wibrację, która

odbierana j est przezpotencjalnego partnera, Częstotliwość i sek_

wencja uderzeń jest charakterystyczna dla danego gatunku,

U większości gatunkow postacie dorosłe wylatują wiosną

choc niektóre gatunki pojawiają się juz na śniegu, w lutym,

W przeciwieństwie do jętek, widelnice składają skrzydła wzdłuz

ciała. Larwy ich są bardzo podobne do owadów dorosłych

(obydwa stadia posiadają widelcowato zakończony odwłok),

ż6

Odzywiają się pokarmem pochodzenia roślirlnego; niekiedy są

drapieżne,

Rząd: Jętki - (Ephemeroptera)
pn eobr ażenie n iezupełn e

Występowanie: Postacie doskonałe - w dolinie Rawki (wiosna,

lato, jesień).

Larwy - Rawka i jej starorzecza (cnĘ rok), okresowe kałuże
i ueka Grabinka (wiosna)

Jętki są delikatnie zbudowane. Posiadają dwie pary błonia-
stych skrzydeł (druga para silnie zredukowana), które w spo-

cąmku i w pewnych fazach lotu

ńożone są charakterystycznie

nad ciałem owada. postacie

doskonałe przewńnie żyją
jedynie kilka dni. W tym czasie

nie pobierają pokarmu. Ich
przewód pokarmowy napełnia

się powietrzem i spełnia rolę

narządu aerostatycznego ułat-

wiającego owadowi lot.

Rys. 27. Dorosla jętka zrozlożonymi

skrzydłami
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Rys. 28. Dorosła jętka zęzlożolymi skrzydlami

Wylot dorosĘch jętek następuje przeważnie synchroni-

cznie. Samce tworząw powietrzu duze zgrupowania, Owady

wznosząsię i opadająmniej więcej w tym samym miejscu, W trak-

cie opadania skrzydła ich są szeroko rozpostarte,

wrazzdwiema lub trzema "nitkami" odwłokowymi tworzą

swoisty spadochron umożliwiający owadom powolne opadanie, Do

wzlatujących samców przylatują samice poszukujace partnera do

kopulacji.Usamicpraktyczniecałyodwłokjestwypełnionyolb-
rzymiąilościąjaj.

Larwy jętek (rys, 29 l 3O), zanim staną się owadami

dorosłymi, ?ryJąw wodzie od l do 3 lat. W tym czasie przechodzą

bardzo wiele linień. Oddychają przy pomocy skrzelotchawek.
Larwy niektorych gatunków odZywiają się cząstkami pokarmu

niesionymi przez wodę. Inne jedzą martwą mateńę organiczną
pochodzenia roślinnego (detrytus), lub zdrapują glony porastające

kamienie i inne podwodne obiekty.

Rłąd: Muchówki czyli Dwuskrzydle (Diptera)
pru,eobrażenie zupełne
Występowanie: Postacie doskonale - w dolinie Rawki (wiosna,
lato, jesień)

Larwy - ru,eka Rawka i jej starorzecza (caĘ rok), okresowe
kałuże i rueka Grabinka jedynie wiosną.

Jest to niezwykle zróżnicowana i bogata w gatunki grupa
owadów. Postacie dojrzńe płciowo wyłącznie zyfąw środowisku
lądowym. To, co zdecydowa-
nie wyróznia je spośrod in-
nych owadów to obecnoścje-
dynie pierwszej pary skrzydeł
(tylne b, silnie zredukowane).
Owady ztego rzędu niekiedy
występują masowo i trudno
ich nie zauwńyć w środowis-
ku lądowym.To, co zdecydo-
wanie wyróżnia je spośród in-
nych owadow to obecność je-

dynie pierwszej pary skrzydeł
Rys. 30. Larwa jętki (Ephemera sp.)

(wyst.: rzeka Rawka) Rys. 3l. Dorosła ochotka
(Chironomidae)

Rys, 29 Larwa jętki (Siphlonunts sp-)

(wyst. : starouecza, rzeka Grabinka)
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(rys. 31), (Chronomidae) i koziułkowate (Tipulidae) (rys. 32).

szek mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, w skrajnych

prtypadkach mogą nawet stanowic zagrożeńe dla życia człowieka.

Larwy wodnych muchówek
prowadzą ogromnie zróznicowany

tryb życia, Larwy niektorych gatun-

ków żyją na dnie, irurte zvłięane są
z tonią wodną i błoŃą powierzch-

niową. Odrywiają się martwą materią

organiczną (ochotkowate) (rys. 37),

koziułkowate) (rys. 36), są drapież-

nikami (niektore gatuŃi ochotko-
watych) lub też odfiltrowywują drobne cząstki zawieszone

w wodzie (mustykowate (rys. 34), komarowate). Do filtrowania
wo dy, l arwy wyko rzystuj ą pr zekształcony ap arat gęb o!!y.
Larwy muchówek oddychają całą powierzchnią ciała lub po-

bierają powietrze znad powie-

rzchni wody (larwy i poczwarki

komarów), niekiedy przy
pomocy dfugiej rurki odde-
chowej, jak np. u Eristalis sp.

z rodziny bzygowaĘch (Sy-

rphidae) (rys, 35). Niektóre ga-

tunki ochotkowatych posiadają

w płynach ciała hemoglobinę

ułatwiającą transport tlenu.

Rys. 32. Dorosła koziulka
(Tipula sp.)

Rys. 33. Meszka
(Simuliun sp.)

i dfugotrwałe podraznienie skóry
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(tylne bardzo silnie zredukowa-

ne). Owady ztego rzędu niekie-

dy występują masowo i trudno

ich nie zauważyć w środowisku

lądowym. Dotyczy to przede

wsrystkim komarów, które nie-

zwykle liczńe występują w doli-

nie Grabinki. Innymi muchów-

kami, które posiadają "komaro-

podobny" kształt ciała (aczkol-

wiek nie odąłviają się krwią

ssakow) są m.in. ochotkowate

Cińo bardziej zblizone

do '1klasycznego kształtu

muchy" posiadają mńe, odĄ,

ryiające się krwią ssaków,

muchowki z rodziny musty-

kowatych (Simuliidae) (rys

33). Rozmiary ich wynoszą

około 4 mm. samice w trakcie

ssania krwi wpuszczają do

rany substancje przeciw-

działające krzepnięciu. Po-

wodują one, silne pieczćnie

Ukąszenia duzej liczby me-

Rys. 34, Larwa meszki
(rłyst.: rzeka Rawka)

Rys. 35. Lawta (Eristalls sp.)
(wyst,: zbiorniki okresowe, rzeka
GrabiŃa)
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Rys. 36 Larwa koziułki (wyst.: rzeka Grabirr}ia)

Rys. 37. Larwa ochotki (rłryst.: rzeka Rawka, slarorzecza)

Rząd: Wielkoskrrydłe - (Megaloptera)
prueobrażenie zupełne

Występowanie: Postacie doskonałe - w dolinie Rawki (wiosna,

lato, jesień)

Larwy - Rawka i jej starozecza. (caĘ rok)

W Polsce jednym z najpospolitszych gatunkow nalezących

do tego rzędu jest żylenica (Sialis sp).

Postacie dorosłe są ciemno zabarwione, kształtem przypominają

nieco chruściki. Mają jednak

od nich masywniejszą budo-

wg a uzyłkowanie ich skrzy-

deł jest odmienne. Dorosłe
zylenice zyjąjedynie kilka dni

i w tym okresie nie odży-

wiają się. Po kopulacji sa-

miec ginie, a samica składa
jaja przymocowując je do

nadwodnej roślinności, Wy-
lęgłe larwy spadają do wody.

Larwy, koloru żółtobrunat-

nego, posiadają silne, }vydfu-

żone żuwaczki, a ich ciało zakończone jest pojedyncTp silnym
wyrostkiem. Larwy Sialis ądrapiezne. Na terenie Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego najłatwiej je maleźćw wodach starorzeczy.

Rząd: Chruściki - (Trichoptera)
pneobrażenie zupelne
Występowanie: Postacie doskonałe - w dolinie Rawki (wiosha,
lato, jesień)

Larwy - Rawka i jej starorzecza (caĘ rok), okresowe kaluże
i zeka Grabinka (iedynie wiosną)

Postacie doskonałe chruścików nie wyróżniają się niczym
szczególnym, Sąto owady posiadające dwie pary skrzydeł, które

Rys, 39. Larwa {lerricy (,Slałs sp.)
(wyst.: starorzecza)
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Rys. 38, Żyleaica(Sia/is sp )



składają

czułki.

wzdłuż ciała. Niektore gatuŃi mają niezwykle dfugie

Rys. 40. Postacie dorosłe chruścikow

Chruściki latająĄczęsciej o zmierzchu i w nocy, a w ciągu

dnia siedzą na przybrzeznej roślinności. Natomiast larwy Tricho-

Rys, 4 1. Larwa (Hydropsyc he sp.)

optera sąw pewnym sensie wyjątkowe. Na tę w}jątkowośc składa

się przede wszystkim zdolnośc do budowania skomplikowanych

konstrukcji. Chociaz róznorodne "formy" zachowania budow-

lanego obserwowane są u wielu grup owadów i stawonogów, to

aktywnośc budowlana larw chruścikow moze być jedynie

porównyw ana z aktywnością paj ąkow wylw arzających róznego

typu sieci łowne. W opracowaniu tym nie mozna analizować

szczegc>łowo olbrzymi ej rózno ro d no ści konstrukcj i wytwarzanych

pr?ez larwy chruścików.
Omówimy tu zatem dwa rożne typy ich budowli. Pierwszy

typ stanowią schronienia na stałe przymocowane do podłoza,

utworzone z fragmentow roślin i drobnego żwiru, ktore połączone

są z sieciami Larwy Hydropryche zjńająosadzające się w sieciach

glony oraz drobne bezkręgowce. Poniewń |arwy Hydropsyche

występują w olbrzymich ilościach, mogą spełniac wazną rolę

w procesie samooczyszczania się rzeki. D.gą grupę stanowią

larwy budujące przenośne domki, przewńnie cylindrycznego

ksżałtu (np. Phryganeą sp., rys. 44 czy Limnephilus sp. rys. a5).

Powszechnie przyjmuje się, ze domek chruścikow obok innych

funkcji ma rolę maskującą i ochronną utrudniającą drapieznikowi

odkrycie larwy i jej zjedzenie.

Materiałem uzywanym do budowY domków mogą być

kawałki trzciny, gałęki (rys. 42), fragmenty liści (rys. 43,44,46,
47),fragmenty roślin wodnych (rys. 45 a,b) oraz piasek o róznym

stopniu granulacji (rys. 48, 49) Niektóre gatunki do budowy
domkow używają żywych ślimaków, lub ich pustych muszli (rys.

45 c). Larwy niektorych gatunkow chruścikow, np. Glyhotaelht,s
pellucidus (fotografia), masowo występują w rzece Grabince

, i.l .

\
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jedynie w tych latach, kiedy przez cały rok jest ona wypełniona

wodą. Odzywiają się głownie opadĘmi liścmi,

Rys. 42. Domek larwy (Anaboliafurcata)

Larwy licznię występujące w rzece Rarvce. Odąłviająsię głównie opadtymi do

wody liśćmi roślin lądowych.

Rys. 43. Domek |anły (Halesus sp.)

I_arwy występujp w rzeoe Rawce na zanrrrzonych korzeniach olcĘ, zatopionych

pniach itp. OdZywiająsię podobnie jak larwy A./urcata.

Rys. 44 a. Larwa (Phryganea sp,) rv domku z wyciętym fragmentern ściany.
Jeden z największych krajowych gahnków chruścików. Larwy Zyjące lv staro-

rzelc;zach, odrywiają się zaróvrno pokarmem roślinnym jak i zwierzęcym.
b, Domek (Phryganea sp.)
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Rys. 45. a, b, c. Domki |atw (Limnephilus
rhom bicus |ub Limnephilus flavicornis).
GatuŃi te wykazują dtZą zmienność
w doborze budulca. Pospolicie występują
w staroIzeczach i w zbiomikach wody
okresowej,

Rys. 46. Domek Grammotaulis nigropunclatus
Domek r$worzony z rrlożonych podfuarie stosuŃowo długich fragmerrów roślin
(traw). Występuje w zbiornikach okresowych wzdhź rzeki Rawki.

37



Rys. 47. Lanll a (Ironoquia dubia)
Larwy masowo występują w rzecę Grabince, Od{wiają się głównie opadlmi
liśćmi.

Rys. 48, (Limnephilus vittatus)
Larwy masowo występujące w okresowych zalewach łąkowych.

Ryg. 49. (Limnep hi lus bipunctatus)
Larwy masowo występujące w rzwę Grabince. Odżywiają się glównie opadłymi
Iiscmi.

Autorzp d.ziękują Karen Gowlett za pomoc w wykonaniu
częŚci rysunków
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