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� Wstęp
Środowisko naturalne jest miejscem bytowania i rozwoju wielu gatunków organizmów żywych. Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią owady. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Gromada owady liczy ponad 1,5 mln gatunków, co stanowi
ponad 75% wszystkich zwierząt. Owady charakteryzuje świetna adaptacja do
środowiska – ogromna płodność i żarłoczność, zdolność do lotu, plastyczność,
dzięki której przystosowały się do różnych środowisk i warunków życia oraz
ich stosunkowo małe wymiary, dzięki którym mogą zamieszkiwać w najmniejszych zakamarkach. Bogactwo życia owadów, mnogość gatunków, ich wysoka rozrodczość i niezwykłe rozprzestrzenianie się odgrywa w życiu człowieka
i jego otoczeniu olbrzymią rolę.
Uprawy rolnicze i ogrodnicze (sady, warzywa, szklarnie) obok środowiska
naturalnego również są miejscem występowania zespołu gatunków organizmów
żywych, wzajemnie powiązanych różnymi czynnikami i zależnościami m.in
pokarmowymi. Oczywiście biocenoza środowisk naturalnych będzie znacznie bogatsza w rosnące tam gatunki roślin niż agrocenoza. Niemniej jednak na
polu uprawnym „toczy się swoiste życie” z udziałem nie tylko roślin uprawnych i ich szkodników, ale także owadów pożytecznych, łącznie z zapylaczami
i wrogami naturalnymi szkodników czy liczną grupą gatunków mniej ważnych,
spełniających określone role. Na plantacjach rolniczych, łąkach, w sadach
i w ogrodach mamy więc nie tylko gatunki szkodliwe dla upraw, które je uszkadzają lub niszczą powodując straty w polonach, ale też naszych sprzymierzeńców, którzy zmniejszają populacje organizmów szkodliwych, zapylają większość roślin użytkowych, produkują surowce takie jak miód, wosk, oczyszczają
ziemię z martwych, butwiejących resztek organicznych, poprawiają strukturę
gleby. Na wszystkich gatunkach roślin uprawianych przez człowieka występuje
około 100 tysięcy gatunków owadów, z czego szkodniki stanowią niecałe 5%.
Aby zachować równowagę biologiczną w przyrodzie, a wiec również na
polu nie można niszczyć wszystkich organizmów, które się tam znajdują. Należy pamiętać, iż stosując określony sposób gospodarowania i kształtując krajobraz wchodzimy w korelacje szkodnik a organizm pożyteczny.
Współczesne rolnictwo kładzie duży nacisk na intensyfikację produkcji.
Produkuje ogromną ilość żywności, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe stale zwiększającej się populacji ludzkiej. Obecnie powszechne jest prowadzenie
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specjalizacji, która sprawia, że w gospodarstwach, gdzie uprawiano 6-7 gatunków roślin obecnie uprawia się 2-3 gatunki. Nastąpiły znaczne zmiany w technologiach uprawy najważniejszych roślin rolniczych. Stosuje się uproszczenia
w uprawie roli, polegające na spłyceniu działania narzędzi rolniczych, zaniechaniu ich używania, bądź na redukcji liczby zabiegów uprawowych. Czynniki
te mogą przyczynić się do zmiany znaczenia gospodarczego niektórych fitofagów.
Niekorzystnym zjawiskiem bardzo często spotykanym jest zaorywanie
miedz, likwidacja zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, dokonywana przy
okazji zwiększaniu areału upraw. Takie działania wywierają negatywny wpływ
na bioróżnorodność krajobrazu rolniczego. Zmniejszenie gatunków roślin uprawianych i dziko rosnących, zmniejsza różnorodność biologiczną danego ekosystemu, który gwarantuje zdolności zachowawcze do zachodzących zmian. Te
elementy mają istotne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej
będącej również siedliskiem pożytecznej entomofauny.
W preambule dyrektywy 91/414 Unii Europejskiej zapisano, że: „Ochrona
zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska ma pierwszeństwo nad poprawą poziomu
produkcji rolniczej”.
Od stycznia 2014 roku w Polsce, podobnie jak we wszystkich innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), rolników obowiązuje stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z definicją podaną w ustawie
z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin „integrowana ochrona
roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na
wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności
metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska”.
Oznacza to między innymi szeroko rozumianą ochronę bioróżnorodności.
Poprzez ochronę środowiska naturalnego należy chronić wszystkie gatunki
zwierząt, a także nie dopuścić do totalnego wyniszczenia populacji agrofagów,
a jedynie obniżać ich liczebność poniżej progów ekonomicznej szkodliwości.
Istotne jest ograniczenie intensyfikacji i chemizacji rolnictwa oraz wykorzystanie procesów samoregulacji zachodzących w środowisku rolniczym.
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� Charakterystyka i przegląd owadów
pożytecznych

Owady pożyteczne to zespół gatunków, których działalność przynosi korzyści człowiekowi. Umownie owady pożyteczne dzielimy na dwie grupy:
wrogowie naturalni szkodników oraz owady zapylające. Do wrogów naturalnych zaliczmy osobniki drapieżne i pasożyty.

� Owady pasożytnicze �
Owady pasożytnicze, bardziej prawidłowo nazywane parazytoidami stanowią dużą grupę liczącą w Polsce około 8-9 tys. gatunków. Biorą one
udział w naturalnym ograniczeniu liczebności różnych bezkręgowców,
w tym również szkodliwych owadów. Charakteryzują się tym, że larwom
pasożyta wystarcza zwykle jeden osobnik gospodarza do zakończenia rozwoju jednego pokolenia. Swoich gospodarzy eksploatują zwykle powoli
i stopniowo. Czynnikami decydującymi o efektywności pasożytów jest
między innymi umiejętność poszukiwania gospodarza przez samicę, zdolność pomnażania swojej populacji, specjalizacja pokarmowa pasożyta
oraz adaptacja do niekorzystnych warunków (temperatura, wilgotność,
pokarm). Predyspozycje poszukiwawcze pasożyta zależą od jego ruchliwości, a także zdolności odróżniania gospodarza. Są one duże wtedy, gdy
gospodarz na danym terenie występuje nielicznie. Natomiast na dynamikę
liczebności populacji pasożyta w stosunku do liczebności populacji gospodarza wpływa płodność pasożyta i szybkość rozwoju pokolenia. U owadów przeważnie składanie jaj przez samice odbywa się przez całe życie,
a długość jej życia jest uzależniona od możliwości pobierania pokarmu
węglowego lub białkowego (nektar). Pasożytnictwo owadów w stosunku
do innych owadów jest typem pasożytnictwa rozwiniętego na niewyobrażalną skalę. Wytworzyły się kompleksy pasożyt – żywiciel dokładnie powiązane czasowo, środowiskowo i liczebnościowo w swym rozwoju. Ten
obszar pasożytnictwa ma ogromne znaczenie dla ograniczania liczebności
owadów.
Wśród owadów pasożytniczych najwięcej gatunków to przedstawiciele błonkówek, m.in. z rodzin: kruszynkowate, mszycarzowate, oścowate,
męczelkowate, gąsienicznikowate i bleskotkowate. Obok błonkówek do
pasożytów należy również wiele gatunków muchówek.
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Błonkówki (Hymenoptera)
Błonkówki stanowią jeden z najbardziej licznych gatunkowo rzędów
owadów. Grupa błonkówek pasożytniczych obejmuje w większości gatunki małe, nieprzekraczające 1 mm. Wśród nich zdarzają się też okazy
bardzo duże, dochodzące do kilku centymetrów. Błonkówki składają jaja
do ciał wielu gatunków paraliżując je lub zabijając. Dorosłe błonkówki
żywią się przede wszystkim nektarem kwiatów, spadzią mszyc, sokiem
wypływającym z roślin. Spotyka się je powszechnie na kwiatach wielu
roślin zwłaszcza baldaszkowatych. Błonkówki bywają endopasożytami,
czyli pasożytami wewnętrznymi, przy czym jaja składają na ciele żywiciela lub do jego wnętrza. Tam może dojść do przepoczwarczenia i na
zewnątrz wychodzi postać dorosła lub larwa. Mogą też być ektopasożytami, czyli pasożytami zewnętrznymi, które składają jaja obok larwy
żywicieli lub na nią. Pasożytnicze błonkówki składają od kilkudziesięciu
do kilkuset jaj zwłaszcza wtedy, gdy w pobliżu znajdują pokarm w postaci nektaru, spadzi i wody.
Błonkówki – Kruszynkowate (Trichogrammatidae)
Najbardziej charakterystyczną grupą pasożytniczych błonkówek o bardzo małych rozmiarach
jest rodzina kruszynkowatych.
Kruszynki występują w lasach,
sadach i polach uprawnych. Atakują jaja wielu owadów: chrząszczy (Coleoptera), motyli (Lepidoptera), błonkówek, muchówek
(Diptera). Populacje kruszynka
posiadają zdolności adaptacyjne do określonych środowisk
i żywicieli. Na polach i w ogrodach najczęściej spotykanym
gatunkiem jest kruszynek zmienny (Trichograma vanenscens),
a w lasach kruszynek leśny
(T. embryophagum).

Kruszynkowate (Trichogrammatidae) - Kruszynek zmienny (Trichograma evanenscens)
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Na plantacjach owocowych kruszynek atakuje jaja wielu szkodników,
np. owocówki jabłkóweczki, owocówki śliwóweczki, znamionówki tarniówki, pierścienicy nadrzewki, kuprówki rudnicy oraz zwójek liściowych. Spośród szkodników warzyw najczęściej atakuje jaja bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, pachówki strąkóweczki, piętnówki kapustnicy oraz wielu innych
owadów. Do ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką coraz częściej
wykorzystywany jest kruszynek zmienny (T. evanescens). Kruszynek składa
jaja do jaj omacnicy prosowianki i tam następuje rozwój nowego pokolenia.
Na plantację kukurydzy, kruszynka wprowadza się w postaci spasożytowanych
jaja, z których nowe wychodzące pokolenie błonkówek wyszukuje jaj omocnicy i składają do nich jaja. Skuteczność kruszynka w walce z omacnicą prosowianką z jego wykorzystaniem może dochodzić nawet do 80%.
Błonkówki – Mszycarzowate (Aphidiidea)
Do rodzina mszycarzowatych należą najważniejsze
pasożyty różnych gatunków
mszyc. Żywicielami tych błonkówek jest około 40 gatunków
mszyc min. mszyca ziemniaczana, mszyca ziemniaczano
-smugowa, mszyca brzoskwiniowa. Z tego względu mogą
być stosowane praktycznie we
wszystkich uprawach, zarówno
polowych, jak i szklarniowych,
w których występują mszyce. Mszycarzowate (Aphidiidea) - mszyca spasożytowna
przez mszycarza (Aphidius sp.)
Pasożyty te występują również
naturalnie na polu, z którego
nalatują do szklarni już od maja. Samice mszycarzy składają jaja do ciała mszycy, a rozwijające się larwy doprowadzają do śmierci zaatakowanego osobnika.
Martwe mszyce zostają zmumifikowane. Samice mszycarzowatych w ciągu
swojego życia składają do 300 jaj. Często ich rozwój przebiega szybciej niż
ich żywicieli, dlatego pasożytowanie populacji szkodnika przez te błonkówki
może wynosić nawet do 100%. Pasożytnicze błonkówki z rodzaju Aphidius
można zakupić w postaci poczwarek w mumiach mszyc lub w postaci form
dorosłych uwalnianych z pojemników.
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Błonkówki - Oścowate (Aphelinidea)
Ważną grupą sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami są
błonkówki z rodziny
oścowatych. Jej głównymi przedstawicielami są osiec korówkowy
(Aphelinus mali, Hald.),
dobrotnica szklarniowa
(Encarsia formosa Gahan), osiec mączlikowy
Oścowate (Aphelinidea) - Dobrotnica szklarniowa
(Eretmocerus eremicus)
(Encarsia formosa Gahan)
oraz osiec mszycowaty (Aphelinus abdominalis). Osiec korówkowy występuje naturalnie
w sadach jabłoniowych i jest pasożytem bawełnicy korówki. Ten niewielki
owad rozwija w ciągu roku 5-6 pokoleń. Potrafi zniszczyć w sprzyjających
warunkach nawet 100% kolonii bawełnicy korówki. Dlatego już na stałe został wpisany w integrowane programy ochrony sadów. Dobronica szklarniowa
stosowana jest głównie do zwalczania mączlika szklarniowego, natomiast przy
wystąpieniu w uprawie mączlika ostroskrzydłego, bardziej skuteczny jest osiec
mączlikowaty. Osiec mszycowy stosowany jest głównie do zwalczania dwóch
gatunków mszyc: Macrosiphum euphorbiae i Aulacorthum solani.
Błonkówki – Męczelkowate
(Braconidae)
Kolejną ważną grupę pasożytniczych błonkówek stanowi
rodzina męczelkowatych. Najpospolitszym przedstawicielem tej
rodziny w Polsce jest baryłkarz
bieliniak (Apantheles glomeratus), pasożytujący na gąsienicach
bielinka kapustnika. Baryłkarz
bieliniak występuje w różnych
środowiskach, w lasach, na łąkach,
polach, w uprawach pod osłonami

Męczelkowate (Braconidae) - gąsienice bielinka
z wychodzącymi larwami baryłkarza bieliniaka
(Apantheles glomeratus)
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i ogrodach. Istotnym gatunkiem wykorzystywanym w zwalczaniu miniarek jest
męczelka syberyjska (Dacnusa sibirica). Jest pasożytem wszystkich gatunków
miniarek występujących w uprawach pod osłonami. Gatunek ten zaleca się stosować, gdy uprawa nie jest jeszcze silnie zaatakowana przez miniarki.
W praktyce męczelka syberyjska rozprowadzana jest najczęściej w plastikowych butelkach, zawierających dorosłe osobniki pasożyta. Uwalnia się je
w szklarni pomiędzy liśćmi roślin. Pierwsze spasożytowane miniarki pojawiają
się po dwóch tygodniach.
Błonkówki – Gąsienicznikowate (Ichneumonidae)
i Bleskotkowate (Chalicidoidea)
Nie można też pominąć błonkówek z rodzin gąsienicznikowatych i bleskotkowatych. Ich krąg żywicieli obejmuje bardzo wiele owadów, głównie gąsienice i poczwarki motyli,
oraz larwy chrząszczy
i muchówek. Miejscem
ich bytowania są lasy,
łąki, pola uprawne, sady
i ogrody. Gatunki tych
pożytecznych błonkówek powodują wysoki
poziom
pasożytowania gatunków. Jest to
związane ze zjawiskiem
poliembrionii (wielozarodkowość), czyli poGąsienicznikowate (Ichneumonidae)
wstawania wielu zarodków z jednego zapłodnionego jaja oraz możnością złożenia przez samice nawet
do kilkuset jaj. Dlatego skuteczność względem np. gąsienic tantnisia krzyżowiaczka (Plutella xylostella L.) szkodnika kapusty może dochodzić do 80%.
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Muchówki (Diptera)
Muchówki są bardzo liczną grupą owadów. Do tego rzędu należy koło
122 tys. dotychczas poznanych gatunków (ich faktyczną liczbę szacuje się
na ok. 1 mln). Gatunki te są szeroko rozpowszechnione na całym świecie,
żyją w różnorodnych środowiskach jak i zajmują tylko określone biotopy.
Cechą charakterystyczną muchówek jest obecność jednej pary błoniastych
skrzydeł, ponieważ druga uległa przekształceniu w tzw. przezmianki pełniące m.in. role stabilizatorów lotu. W większości przypadków muchówki
są małych lub bardzo małych rozmiarów. Tylko nieliczne można zaliczyć
do dużych. Ubarwienie ich jest szare, szaroczarne, a tylko u niektórych
jaskrawe, kontrastowe. Muchówki to pożyteczne stworzenia, zapylające
kwiaty i pomagające przywracać martwe szczątki organiczne do ponownego obiegu w naturze.
Wiele gatunków przystosowało się do pasożytniczego trybu życia np. rączycowate.
Muchówki – Rączycowate (Tachinidae)
Istotna rolę w naturalnym ograniczaniu populacji wielu szkodliwych owadów odgrywają muchówki z rodziny rączycowatych. Rączyce wyspecjalizowały się w pasożytowaniu innych owadów: gąsienic wielu szkodliwych motyli,
larw błonkówek, pluskwiaków, chrząszczy oraz innych muchówek. Rączycowate żyją pasożytniczo w wielu szkodnikach rolniczych np. chowaczu rzepniku, omacnicy prosowiance, łokasiu garbatku, stonce ziemniaczanej i oprzędziku
pręgowanym. Zaobserwowano je także w chrabąszczu
majowym, guniaku czerwczyku, gdzie pasożytuje
Dexia rustica. Często spotykana rączyca czarnonoga
(Blondelianigripes) pasożytuje w gąsienicach wielu
szkodliwych motyli (m.in.
kuprówki rudnicyi brudnicy
nieparki). Gąsienice piędzików często spasożytowane
są przez kompleks rączyc,
m.in. Bessa selecta i PhryRączycowate (Tachinidae) – postać dorosła muchówki
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xo vulgaris. Dorosłe osobniki rączycowatych żywią się nektarem kwiatowym
z roślin selerowatych, wrzosowatych, wilczomleczowatych oraz spadzią
mszyc. Samica składa jaja zwykle na ciele żywiciela. Larwy wykluwają się
i przedostają się do ciała ofiary. W pierwszym okresie larwa odżywia się hemolimfą, później tkankami wewnętrznymi. Pod koniec własnego rozwoju i bezpośrednio przed przepoczwarczeniem, doprowadzają do wyniszczenia organizmu żywiciela, a w konsekwencji jego śmierci. W okresie wegetacji owady te
rozwijają 2-3 lub niekiedy więcej pokoleń. Owady występują na terenie całego
kraju, lubią miejsca nasłonecznione. Najczęściej można je spotkać na kwiatach
i liściach. Obecne są w lasach, na polanach i łąkach. Dla ochrony upraw bardzo
ważna jest obecność zwabiających je, kwitnących roślin w pobliżu użytków
rolniczych i sadów.

� Owady drapieżne �
Drapieżnictwo jest naturalną formą zależności występującej w przyrodzie
między organizmami, gdzie drapieżca zabija ofiarę i czerpie pokarm bogaty
w białko. Drapieżcy stanowią ważne ogniwo łańcucha pokarmowego w ekosystemie, warunkując sprawny obieg materii. Do owadów drapieżnych zaliczamy gatunki, których osobniki rozwijają się kosztem więcej niż jednej ofiary.
Najczęściej drapieżnik jest większy od ofiary, a kontakt drapieżcy z ofiarą jest
zazwyczaj krótkotrwały. Drapieżcami u danego gatunku mogą być zarówno
larwy jak i postacie dorosłe. Często jest tak, że drapieżne są tylko larwy lub
tylko postacie dorosłe. Efektywność drapieżcy determinuje zdolność penetracji roślin i wyszukiwania ofiar przy różnym ich zagęszczeniu oraz możliwości
rozpoznawania stadiów rozwojowych ofiar, zapotrzebowania pokarmowego
i ilości zjadanego pożywienia, rozmieszczenia drapieżcy na roślinach w stosunku do rozmieszczenia ofiar. Ponadto ważna jest synchronizacja sezonowa
występowania drapieżcy i ofiary, specjalizacja pokarmowa drapieżcy oraz rola
dodatkowego pokarmu. Najbardziej efektywne gatunki drapieżców w zwalczaniu szkodników są te, które chętnie odżywiają się wszystkimi stadiami rozwoju
danego gatunku szkodnika.
Spośród owadów najliczniejszą grupą wyspecjalizowaną w drapieżnictwie
są chrząszcze, głównie z rodzin biedronkowatych, biegaczowatych, kusakowatych, omomiłkowatych. Istotną rolę odgrywają też muchówki, głównie rodzina
bzygowate i pryszczarkowate, a także pluskwiaki i sieciarki.
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Chrząszcze drapieżne (Adephaga)
Chrząszcze to jeden z najliczniejszych rzędów owadów. Ich liczebność szacuje się na świecie na ponad 150 000 gatunków. Natomiast w Polsce około
6500 gatunków. Charakterystyczną cechą chrząszczy są silnie schitynizowane
i przekształcone w pokrywy przednie skrzydła. Druga para skrzydeł jest błoniasta, najczęściej ukryta pod pokrywami. Narządy gębowe u postaci dorosłych
jak i larw są typu gryzącego. Chrząszcze przechodzą przeobrażenie zupełne.
Chrząszcze z podrzędu drapieżne mają ciało zwykle wydłużone, grzbiet wypukły, często są bardzo barwne. Przedstawiciele Adephaga występują w różnych
środowiskach. Odżywiają się owadami, pierścienicami i ślimakami. Tylko nieliczne przeszły wtórnie na pokarm roślinny. Większość z nich jest bardzo pożyteczna.
Chrząszcze – Biedronkowate (Coccinellidae)
Biedronkowate są dobrze znaną
i lubianą rodziną chrząszczy. Na świecie występuje ponad 5 tysięcy gatunków biedronek, natomiast w Polsce jest
ich około 80 gatunków. Owady te są
zazwyczaj dość jaskrawo ubarwione,
przeważnie w kolorach czarnym oraz
różnych odcieniach czerwonego i żółtego, z kontrastowym nakrapianiem.
Biedronkowate (Coccinellidae) - biedronka
Mnożą się bardzo szybko i mogą dawać siedmiokropka (Coccinella septempunctata)
2-4 pokoleń rocznie. Zimują owady do- - fot. Marta Rymarczyk
rosłe. W tym celu potrafią gromadzić się
setkami, a nawet tysiącami w różnych miejscach, tj. pod ziemią, w budynkach,
czy pod korą drzew. Ich głównym żywicielem są mszyce, ale także pluskwiaki (Hemiptera), czerwce (Coccoidea), roztocza (Acarina), larwy muchówek,
a także młode stadia larwalne motyli i niektórych chrząszczy. Występowanie
biedronek jest związane głównie z obecnością mszyc. Dlatego można je praktycznie spotkać we wszystkich uprawach. Jedna biedronka zjada dziennie od
około 30 do 250 mszyc, podczas gdy jedna larwa biedronki w ciągu całego
swojego rozwoju (około 30 dni) może zlikwidować od około 100 do nawet
2000 mszyc. Do najliczniej występujących w naszym kraju należą: biedronka
siedmiokropka (Coccinella septempunctata L.), dwukropka (Adalia bipunctata
L.) oraz wrzeciążka (Propylea quatuordecimpunctata L.). Dość licznie wystę12

puje biedronka azjatycka (Harmonia
axyridis) szczególnie w aglomeracjach
miejskich. W praktycznym zastosowaniu biedronki wykorzystywane są do
biologicznej walki z mszycami
w szklarniach. Obok hodowanej
i najszerzej stosowanej biedronki kubańskiej (Cycloneda limbifer) zastosowanie znaleźć mogą pochodzące
z dalekiego wschodu biedronki Leis
dimidiata i Menochilus sexmaculatus.
Można także wypuszczać do szklarni
samice biedronek w trakcie składania
jaj. W naturalnych warunkach biedronki
same mogą migrować z pola do szklarni.

Biedronkowate (Coccinellidae) - larwa biedronki siedmiokropki (Coccinella septempunctata) - fot. Marta Rymarczyk

Chrząszcze – Biegaczowate (Carabidae)
Biegaczowate to jedna z najliczniejszych grup chrząszczy, obejmująca
w Polsce ponad 500 gatunków. Zarówno dorosłe osobniki jak i larwy polują
na inne owady, a niekiedy również na
małe ślimaki. Biegaczowate występują
we wszystkich typach środowiska rolniczego. Owady te są silnie ruchliwe,
przeważnie duże i bardzo żarłoczne.
Należą do najbardziej efektywnych
i pożytecznych chrząszczy. Na przykład tęcznik liszkarz (Calosoma sycophanta L.) w ciągu 50 dni swojej aktywności może zniszczyć ponad 300
dużych gąsienic motyli. Przedstawiciele rodzajów biegacz i tęcznik mają
największe znaczenie praktyczne,
ponieważ są regulatorami liczebności wielu szkodników roślin. Dlatego
wszystkie należące do nich gatunki zo- Biegaczowate (Carabidae) - tęcznik liszstały objęte ochroną prawną.
karz (Calosoma sycophanta L.)
13

Chrząszcze - Kusakowate (Staphylinidae)
Obok biegaczowatych są kolejną ważną grupą naturalnych wrogów wielu
szkodliwych owadów upraw rolniczych. Występują w różnych środowiskach.
Żyją w próchnicy, w glebie, leśnej ściółce, pod pniami, pod korą drzew i na drzewach, w odchodach, w gniazdach ptaków i ssaków, w zbiorowiskach owadów
społecznych jak mrowiska, w hubach drzewnych, w padlinie i innych ukrytych
miejscach. Polują głownie w nocy, a larwy rozwijają się w glebie. Prowadzą skryty tryb życia. Gatunki drapieżne tj. szaroń (Ontholestes sp. G.), kusak cezarek
(Staphylinus caesareus C.), próchniczak (Ocypus ophtalmicus S.) są bardzo żarłoczne. W ostatnich latach do praktyki ogrodniczej w biologicznych
środkach ochrony roślin został wprowadzony gatunek niewielkiego kusaka Atheta coriaria, który okazał się
skuteczny w zwalczaniu ziemiórek
w uprawach pod osłonami. W naszym
kraju gatunek ten występuje również
naturalnie i można go spotkać zasieKusakowate (Staphylinidae) - kusak cezarek
dlającego uprawy szklarniowe oraz
(Staphylinus caesareus C.)
uprawy grzybów jadalnych.
Chrząszcze - Ommiłkowate (Cantharidae)
Chrząszcze ommiłkowate należą do napospoliciej spotykanych owadów.
Występują zarówno w uprawach roślin rolniczych, jak i w sadach, lasach oraz
ogrodach przydomowych. Najczęściej atakują mszyce, lecz często żerują
również na jajach wielu szkodliwych błonkówek, chrząszczy i motyli. Ich
drapieżny tryb życia oraz duża
ruchliwość zarówno larwy, jak
i osobniki dorosłe omomiłków
istotnie przyczyniających się do
utrzymania populacji wielu szkodliwych ślimaków i owadów na
niskim poziomie. Najliczniej występują omomiłek czarny (Cantharis obscura L.), omomiłek
szary (Cantharis fusca L.), zmięk
Ommiłkowate (Cantharidae) - zmięk żółty
żółty (Rhagonyha fulva Scop).
(Rhagonyha fulva Scop) - fot. Marta Rymarczyk
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Muchówki (Diptera)
Ogromna grupa owadów nie do końca poznana spośród innych owadów.
Muchówki charakteryzuje obecność jednej pary skrzydeł. Druga para skrzydeł
uległa uwstecznieniu i występuje w postaci przezmianek. Skrzydła są cienkie,
błoniaste oraz przezroczyste. Ubarwienie muchówek jest najczęściej szare, szaroczarne, tylko niektóre są jaskrawo kontrastowe.
Muchówki - Byzgowate (Syrphidae)
Bzygowate są najlepiej poznaną grupą muchówek. W Polsce występuje
około 400 gatunków muchówek należących do rodziny bzygowatych. Odznaczają się zazwyczaj pięknymi barwami ciała, często przypominając na
pierwszy rzut oka pszczoły lub osy. Wiele gatunków zawisa w powietrzu
przy kwitnących roślinach, gdzie odżywiają się pyłkiem, nektarem i spadzią.
Mogą pełnić rolę w zapylaniu roślin. Larwy natomiast są drapieżnikami różnych gatunków mszyc, niekiedy także wciornastków, miodówek, skorków
i drobnych gąsienic owadów.
Najliczniej występują na łąkach,
miedzach, leśnych polanach
i w ogrodach. Obecne są również w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
Najczęściej spotykane gatunki to bzyg prążkowany (Episyrphus balteatus) oraz bzyg
pospolity(Syrphus
ribesii).
Istotnym elementem zwiększenia liczebności bzygowatych
w uprawie jest celowe wysiewanie roślin miododajnych
takich jak facelia, rośliny baldaszkowate oraz pozostawienie
Byzgowate (Syrphidae) - bzyg pospolity
(Syrphus ribesii)
siedlisk roślin dzikorosnących.

15

Muchówki - Pryszczarkowate (Cecidomyiidae)
Muchówki z rodziny pryszczarkowatych to niewielkie, delikatne
owady o długości do 5 mm. Ich odnóża są około dwukrotnie dłuższe od
ciała. Wyglądem mogą przypominać małe komary. Pożyteczną rolę pełnią jako drapieżcy wielu gatunków mszyc. Larwy pryszczarków pasożytują, a następnie wysysają ofiarę. Najbardziej znanym przedstawicielem
jest pryszczarek mszycojad (Aphidoletes aphidimyza R.). Larwy pryszczarka mszycojada są drapieżnikami
kilkudziesięciu
gatunków
mszyc.
W sytuacji braku mszyc
mogą się odżywiać przędziorkami i larwami mączlików.
Pryszczarkowate
występują we wszystkich
uprawach polowych. Spotykane są również w uprawach pod osłonami, gdzie
Pryszczarkowate (Cecidomyiidae) - żerująca larwa
pryszczarka
mszycojada (Aphidoletes aphidimyza R.)
często są introdukowane.

Sieciarki (Neuroptera)
Sieciarki, znane też jako siatkoskrzydłe, to rząd liczący na świecie około
6 tys. gatunków oraz 86 w Polsce. Ich charakterystyczną cechą są dwie podobnej wielkości pary skrzydeł, bogato użyłkowanych oraz wydatne, połyskujące
metaliczne oczy. Aparat gębowy mają gryzący. Pod względem rozmiarów są
to przeważnie małe i średniej wielkości owady, ale trafiają się również duże.
Ubarwienie bardzo różnorodne w zależności od gatunku, mogą być jasnozielone, błękitne lub beżowe.
Sieciarki - Złotookowate (Chrysopidae)
Wśród gromady sieciarek najczęściej spotykane są osobniki z rodziny złotookowatych. Przedstawicieli złotooków występuje w naszym kraju zaledwie
około 20 gatunków. Te niewielkie owady o seledynowych skrzydłach wlatują jesienią do altan na działkach, mieszkań, gdzie zimują między framugami
okien, w szparach i innych zakamarkach. Dorosłe osobniki odżywiają się wy16

łącznie pyłkiem kwiatów oraz
spadzią mszyc. Larwy uzbrojone w duże cęgi są drapieżne. Ich
pokarmem są głównie mszyce
i przędziorki. Najpowszechniej
spotykany jest złotook pospolity (Chrysopa perla). Larwy
tego gatunku są bardzo żarłoczne, zjadają ogromne ilości
mszyc w ciągu swojego rozwoju. Złotooki można licznie
Złotookowate (Chrysopidae) - złotook pospolity
(Chrysopa perla)
spotkać prawie we wszystkich
uprawach rolniczych ogrodniczych i sadowniczych. Zamieszkują także w środowiskach leśnych i zadrzewieniach śródpolnych. Odgrywają dużą rolę w naturalnej regulacji mszyc oraz
przędziorka, roztocza, a także jaj owadów np. stonki ziemniaczanej. Złootoki
można stosunkowo łatwo hodować i stosować do biologicznego zwalczania
szkodników, np. pod osłonami.
Sieciarki - Mrówkolowate (Myrmeleonidae)
Sieciarki z rodziny mrówkolowatych to najliczniejsza w gatunki i najszerzej na świecie rozprzestrzeniona rodzina owadów z rzędu sieciarek. Jak wskazuje nazwa owady te odżywiają się głównie mrówkami (Formicidae). Ich pokarmem są również inne owady
przemieszczające się po powierzchni gleby. Mrówkolowate budową zewnętrzną przypominają ważki, lecz mają długie,
nitkowate czułki. Wszystkie
larwy mrówkolwowatych są
drapieżne. Żyją w piasku, lekkiej glebie zagrzebane na dnie
lejkowatych dołków, wystawiając jedynie potężne żuwaczki. Ich ofiarą padają dostające
się do jamek owady. W Polsce
Mrówkolowate (Myrmeleonidae) - mrówkolew
szeroko
rozprzestrzenionym
pospolity (Myrmeleon formicarius)
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przedstawicielem grupy mrówkolwowate jest mrówkolew pospolity (Myrmeleon formicarius). Sieciarki mrówkolowate odgrywają ważne znaczenie w naturalnym procesie ograniczania liczebności populacji owadów ze względu na ich
ogromną żarłoczność. Jednak z powodu ich względnie niewielkiej selektywności pokarmowej oraz specyficznych wymagań glebowych nie są wykorzystywane w sterowanych, biologicznych systemach ochrony roślin.

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera)
Liczna i bardzo zróżnicowana grupa owadów, spośród których wiele gatunków to drapieżcy. Charakteryzują się aparatem gębowym kłująco ssącym tzw.
kłujka (rostrum), którą wbijają w ciało ofiary, jednocześnie wypuszczając paraliżującą ślinę. Większość pluskwiaków to owady uskrzydlone mające pierwszą
parę skrzydeł w części nasadowej zesklerotyzowaną, a w części szczytowej
błoniastą. Zasiedlają środowiska lądowe jaki i wodne. Gatunki drapieżne należą przede wszystkim do 4 rodzin: dziubałkowatych, tasznikowatych, tarczówkowatych oraz zażarkowatych.
Pluskwiaki - Dziubałkowate (Anthocoridae)
Wśród rodziny dziubałkowatych do najbardziej znanych należy dziubałek
gajowy (Anthocoris nemorum L.), dziubałek mały (Orius minutus), dziubałek
torebnicowy (Anthocoris galarumulmi De Geer) i dziubałek matowy (Anthocoris nemoralis Fabr). Dziubałkowate
nie są przystosowane do określonego biotypu. Występują powszechnie
na działkach i w ogrodach przydomowych. Dziubałka gajowego oraz
dziubałka torebnicowca możemy
ponadto spotkać na drzewach liściastych. Pokarmem dziubałkowatych są przędziorki, miodówki
i wciornastki. Są to gatunki niezwykle drapieżne. Dziubałek gajowy, jeśli występuje w dużym nasileniu, jest
w stanie zredukować populację przędziorków poniżej progu szkodliwoDziubałkowate (Anthocoridae) - dziubałek
ści ekonomicznej tych szkodników.
gajowy (Anthocoris nemorum L.)
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Pluskwiaki - Tasznikowate (Miridae)
Największa rodzina pluskwiaków, licząca na świecie ponad 10 tys. gatunków.
W naszym kraju żyje ich prawdopodobnie 260 gatunków.
Tasznikowate to pluskwiaki
o różniej wielkości od 0,3 do
1,2 cm. Budowa ich jest stosunkowo delikatna, ciało wydłużone bądź owalne. Ubarwienie
większości z nich niepozorne,
zielonkawe lub brunatne. Niektóre gatunki są bardziej koloTasznikowate (Miridae) - błyszczyk punktowany
(Deraeocoris lutescens Schill.)
rowe np. żółto-czarny (Miris
striatus). Miejscem występowania tasznikowatych są różnego rodzaju zarośla, lasy, łąki i tereny w pobliżu
wód. Większość z nich to roślinożercy, wysysający soki z różnych części roślin. Gatunki drapieżne (zarówno larwy, jak i dorosłe pluskwiaki) odżywiają się
głównie mszycami oraz innymi drobnymi owadami.
Bardzo pożytecznymi pluskwiakami są błyszczki (Deraeocoris spp.) np.
błyszczyk punktowy oraz tasznik jabłonowiec, purpuratek jabłonowiec, zielonatek żwaway. Wszystkie te gatunki mają duże znaczenie w regulacji populacji
szkodników w sadach, zwłaszcza jabłoniowych. Błyszczyk punktowy głównie
atakuje różne gatunki mszyc. Pokarmem zielonatka żwawego są larwy miodówki jabłoniowej. Z kolei tasznik jabłonowiec oraz purpuratek jabłonowiec
zjadają ponadto małe gąsienice i różne stadia rozwojowe przędziorków.
Pluskwiaki - Tarczówkowate (Pentatomidae)
Bardzo różnorodna rodzina charakteryzująca się silnie rozwiniętą tarczką
na śródtułowiu, szerokim przedpleczem, głową w kształcie trójkąta. Obie pary
skrzydeł są dobrze rozwinięte. Ubarwienie ciała bardzo różnorodne, zwykle
kolorowe. Tarczówkowate najczęściej żywią się sokami roślin, owocami, niedojrzałymi nasionami, niektóre są wszystkożerne. Przedstawiciele Asopinae są
zaś wyłącznie drapieżne. Do najpospolitszych zaliczyć można takie gatunki
jak: zbrojec dwuzębny (Picromerus bidens), zawadzik leśniczak (Troilus luridus), zbrojec nadmiel (Racognathus punctatus) oraz wojnica (Arma custos).
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Wszystkie z wymienionych
posiadają silną kłujkę, dzięki której zarówno larwy jak
i owady dorosłe potrafią wysysać ofiary o rozmiarach dużo
większych od siebie. Atakują
larwy chrząszczy, gąsienice
motyli i inne stawonogi. Pluskwiaki z podrodziny Asopinae najczęściej występują na
brzegach lasów, na różnych
gatunkach drzew liściastych
oraz na niektórych krzewach.

Tarczówkowate (Pentatomidae) – żerujący zbrojec
dwuzębny (Picromerus bidens)

Pluskwiaki - Zażartkowate (Nabidae)
Na uwagę zasługuje rodzina zażartkowatych, do której należą bardzo pożyteczne gatunki, jak zażartka drzewna (Himacerus apterus), zażartka mrówkowata (Himacerus mirmicoides), Zażartka skąpowłosa (Nabis pseudoferus) oraz
zażartka pospolita (N. ferus).
Pluskwiaki
te
występują
w Polsce pospolicie i bardzo licznie. Z uwagi, iż zasiedlają różne
środowiska, sady, ogrody, pola
uprawne, parki, brzegi lasów,
mogą zwalczać wiele szkodników.
W zależności od gatunku ich pokarm stanowią mszyce, skoczki,
gąsienice motyli, miodówki, larwy
innych pluskwiaków i inne drobne
bezkręgowce. Zażartkowate są niezwykle aktywne i ruchliwe. Ciało smukłe, przeważnie jednolicie
ubarwione. Kilka gatunków występuje w kontrastowym zestawiePluskwiaki - Zażartkowate (Nabidae) - zażartka
drzewna (Himacerus apterus)
niu czerni i czerwieni. Na grubych
udach przednich nóg widoczne kolce ułatwiające przytrzymanie zdobyczy.
W obrębie jednego gatunku mogą występować formy uskrzydlone i nielotne.
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� Owady zapylające �
Zapylacze to druga grupa pożytecznych gatunków owadów, która ma podstawowe znaczenie dla produkcji rolniczej. O ich ogromnej roli dowodzi fakt,
iż blisko 78% wszystkich gatunków roślin występujących na ziemi jest owadopylna, w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych oraz około 260 gatunków roślin ozdobnych. Ponadto w uprawach rolniczych obecność zapylaczy
korzystnie wypływa nie tylko na wielkość plonu, ale również na jego jakość.
Plon wielu gatunków roślin uprawnych (gryka, słonecznik, koniczyna, lucerna, drzewa owocowe, krzewy jagodowe) jest niemal w 100% uzależniony od
owadów. Plon malin czy truskawek uprawianych bez dostępu owadów zapylających jest plonem przemysłowym, a nie deserowym. Nawet najlepsze technologie uprawy nie będą dawały oczekiwanych rezultatów, jeśli rośliny pozostaną
bez dostępu owadów zapylających.
Zapylacze to przede wszystkim przedstawiciele nadrodziny pszczoły (Apoidea). Pszczoła w większości kojarzona jest z gatunkiem pszczoła miodna (Apis
mellifera L.) Jest to jednak jeden spośród prawie 25 tysięcy gatunków pszczół
występujących na świecie. W Polsce występuje ponad 450 gatunków jej przedstawicieli. W produkcji roślinnej, do zapylania upraw, obok pszczoły miodnej są
również inne gatunki pszczół. Najczęściej są to trzmiele oraz murarka ogrodowa.

Nadrodzina pszczoły (Apoidea)
Pszczoły zamieszkują wszystkie krainy geograficzne. Wielkość ciała waha
się w przedziale od 2 do około 40 mm. Owady te w toku ewolucji uzależniły
się od pokarmu kwiatowego tj. pyłku i nektaru, które stanowią pokarm zarówno osobników dorosłych jak również larw. Pszczoły wykształciły specjalne
narządy do przenoszenia tych produktów. Równocześnie ciało pszczół, niejednokrotnie bogato owłosione, jest przystosowane do przenoszenia pyłku w procesie zapylenia. Blisko 90% wszystkich gatunków pszczół buduje i zaopatruje
w pokarm swoje gniazda, a pozostałe 5% podrzuca jaja do gniazd innych gatunków. Zdecydowana większość gatunków prowadzi samotny tryb życia, gdzie
nie ma współpracy między samicami oraz brak kontaktów między matką i młodymi samicami. Jednak należy podkreślić, że prawie 10% gatunków rozwinęło rożne stopnie życia socjalnego. Najwyższy stopień rozwoju społecznego
osiągnęła rodzina pszczołowate reprezentowana w Polsce przez 37 gatunków,
w tym pszczołę miodną. Pszczoły, które tworzą struktury społeczne opiekują
się potomstwem, istnieje podział na kasty płciowe oraz w jednym czasie występują dwa pokolenia zdolne do pracy dla całej rodziny.
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Pszczoła miodna (Apis mellifera
L.) jest najlepiej poznanym i najdłużej obecnym w hodowli gatunkiem pszczół. Na ten moment duże
pasieki mają przynajmniej 300 uli.
Pszczołę miodną hoduje się dzisiaj
nie tylko ze względu na pozyskiwanie produktów pszczelich, ale
także jako doskonałego zapylacza.
W krajach Unii Europejskiej plantatorzy płacą pszczelarzom za udostępnienie i przewiezienie uli na plantacje
roślin kwitnących, a także do sadów.
Nadrodzina pszczoły (Apoidea) - Pszczoła
miodna (Apis mellifera L.)
- fot. Marta Rymarczyk

Trzmiele (Bombus spp.). Spośród
dziko żyjących pszczół trzmiele mają największe znaczenie, jako zapylacze
roślin uprawnych. Są one szczególnie cenione przy zapylaniu wielu rośliny
o szerokich i długich rurkach kwiatowych, wytwarzających kwiaty z trudno
dostępnym nektarem. Botanicy nazywają je kwiatami trzmielowymi. Należą tu między innymi: koniczyna czerwona, lucerna, komonica, bobik, wyki
oraz goryczki, orliki, naparstnice, niecierpki, tojady, chabry, szałwie, jasnoty,
miodunki, malwy. Pszczoły miodne ze względu na krótki języczek nie są
w stanie zapylić tego typu roślin. Trzmiele do tego celu są wyspecjalizowane w długą ssawkę. W uprawach pod osłonami trzmiele są wręcz nie do
zastąpienia. W szklarni tylko nieliczne robotnice pszczoły miodnej podejmują efektywną pracę na kwiatach. W takich sztucznych warunkach pszczoły
przeżywają bardzo silny stres i usiłują wydostać się z tunelu lub szklarni.
W efekcie większość pszczół ginie
ze stresu i wyczerpania. Z kolei dla
trzmieli warunki pod osłonami nie
stanowią przeszkody w efektywnej
pracy. Szczególnie dobrze trzmiele
zapylają rośliny uprawne pod osłonami, takie jak: pomidory, paprykę, oberżynę i truskawki. W Polsce
w warunkach naturalnych występuje
Nadrodzina pszczoły (Apoidea) – Trzmiel
(Bombus spp.) fot. Marta Rymarczyk
około 30 gatunków trzmieli. W wy22

specjalizowanych firmach można zakupić „ule” z trzmielami, które umieszcza się w szklarniach, tunelach. Najcenniejszymi zapylaczami używanymi
w zapylaniu roślin uprawnych są trzmiel ziemny (Bombus terrestris) i trzmiel
kamiennik (Bombus lapidarius). Po pszczole miodnej, trzmiele są najważniejszymi owadami zapylającymi. Wszystkie owady z tej grupy objęte są
w Polsce ochroną prawną.
Murarka ogrodowa (Osmia rufa) jest samotnie żyjącą pszczołą z rodziny miesiarkowatych (Megachilidae). Błonkówka ta występuje na terenie całej Polski.
Nazwa „murarka” pochodzi od czynności związanych z zakładaniem gniazd,
do których budowy używa ona gliny lub piasku zmieszanego ze śliną. Pszczoły
te gnieżdżą się w spróchniałym drewnie, pustych łodygach roślin, ziemi, różnego rodzaju szczelinach murów czy skał, a nawet w pustych muszlach ślimaków. Komórki w gniazdach samice budują z pociętych żuwaczkami kawałków
liści, płatków kwiatów, przeżutej masy roślinnej lub murują z wilgotnej gliny
albo mułu. Pyłek natomiast transportują na szczoteczce gęstych włosków porastających brzuszną stronę ich odwłoka. Murarka ogrodowa jest gatunkiem
polifagicznym. Źródłem pokarmu dla murarki jest około 150 gatunków, m.in.
wszystkie gatunki drzew owocowych, porzeczki, maliny, truskawki, jeżyny,
głogi, dzika róż, a także kwiaty rzepaku, wyki, maku, fiołków, hiacyntów czy
mniszka. Jedyną korzyścią płynącą z obecności tych gatunków jest zapylanie,
natomiast poza ich ochroną w uprawie nie wymagają one szczególnej opieki,
jak w przypadku pszczoły miodnej. Murarka jest gatunkiem łatwo przystosowującym się do warunków
stworzonych przez człowieka. Skłonność do
zajmowania sztucznych
gniazd, duża dynamika rozrodcza, szerokie
preferencje pokarmowe i brak agresywności
w stosunku do człowieka, wysoka skuteczność
w zapylaniu kwiatów,
predysponują ją do
sztucznego chowu na
Nadrodzina pszczoły (Apoidea) - Murarka ogrodowa
większą skalę.
(Osmia rufa)
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� Zagrożenia owadów pożytecznych
i ich ochrona

Korzyści z obecności owadów pożytecznych w gospodarce człowieka oraz produkcji żywności są niezaprzeczalne. Odgrywają one bowiem
bardzo ważną rolę w utrzymaniu zrównoważonego i dochodowego rolnictwa przy całkowitym braku szkodliwości. Ze względu na swoje znaczenie,
owady są niezbędnym składnikiem naszego otoczenia. Mają decydujący
wpływ na trwanie i stabilność ekosystemów. Warto dostrzec ich miejsce
w środowisku rolniczym, gdzie współtworzą bogactwo całego świata ożywionego.
Na całym świecie zmniejsza się liczba pszczół miodnych i dziko żyjących
owadów zapylających. Pszczelarze alarmują i skarżą się na wysokie straty. Zatruciom ulega w Polsce do 20% rodzin pszczelich rocznie, a w niektórych krajach nawet ponad 50%.
Największym bezpośrednim czynnikiem ograniczającym populację
pszczoły miodnej i innych, dziko żyjących zapylaczy, a także niezapylających
owadów pożytecznych są środki ochrony roślin. Najwięcej zatruć obserwuje
się podczas kwitnienia rzepaku, a także na plantacjach ziemniaków i zbóż. Negatywne skutki ich oddziaływania mogą prowadzić do: zmian fizjologicznych,
zakłócenia wzorców zachowania pszczółek zbieraczek, zakłócenie procesów
odżywiania oraz bardzo istotny, szeroko zbadany i stwierdzony u różnych gatunków pszczół miodnych wpływ neurotoksycznych pestycydów na procesy
uczenia się, czyli na rozpoznawanie kwiatów czy własnego gniazda oraz na
orientację przestrzenną.
Na przełomie wielu lat znaczny postęp w doborze środków ochrony roślin
i technice ich stosowania, a także wprowadzenie odpowiednich aktów prawnych znacznie ograniczyły zagrożenia ze strony chemizacji rolnictwa. Jednak
niejednokrotnie brak świadomości, niedostateczna wiedza i przygotowanie zawodowe plantatorów czy wykonawców zabiegów ochrony roślin są nadal źródłem zatruć entomofauny pożytecznej.
Istotną przyczyną prowadzącą do zmniejsza populacji owadów pożytecznych jest także przemysłowy charakter rolnictwa, który silnie przekształca
krajobraz. W miejsce naturalnych siedlisk powstają wielkoobszarowe monokultury, gdzie kwitnienie następuje na dużym areale jednocześnie. Dla owadów oznacza to ogromną ilość pożywienia w bardzo krótkim czasie kwitnienia
i brak pokarmu w ciągu następnych miesięcy. Ponadto często zostają zlikwido24

wane śródpolne enklawy dzikiej zieleni: zarośla, miedze polne z dzikimi kwiatami, fragmenty lasów, drobne zbiorniki wodne i mokradła. Na terenie wsi co
raz mniej jest kwitnących zakrzaczeń i przydomowych sadów. Prowadzi to do
utraty siedlisk bytowania szeregu ważnych gatunków i tym samym ich zaniku lub zmniejszenia liczebności. Muszą się one przystosować do środowiska
o innych parametrach, co nie zawsze odpowiada ich wymaganiom życiowym.
We współczesnym rolnictwie ochrona roślin jest niezbędnym i stałym elementem produkcji roślinnej stabilizującym plonowanie. Pozwala na produkcję
wysokiej jakości żywności oraz zabezpiecza odpowiednio wysoki poziom plonowania, niezbędny przy rozwijającej się nieprzerwanie populacji ludzi.
Mając jednak na względzie potrzebę ochrony środowiska naturalnego konieczne jest uwzględnienie przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów działań
zabezpieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy i innych owadów pożytecznych.
W celu ochrony organizmów pożytecznych i zapylających w swoim gospodarstwie należy wziąć pod uwagę następujące:
Zapobieganie zatruciom poprzez bezpieczne stosowanie środków ochrony
99 Stosowanie środków w możliwie najmniejszej ilości, jedynie w przypadku
przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości agrofagów;
99 Bezwzględnie przestrzeganie zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin. Tylko stosowanie środka wg etykiety jest zgodne z prawem;
99 Stosowanie środków selektywnych, bezpiecznych dla organizmów pożytecznych;
99 Dobór środka do rodzaju agrofagów, fazy ich rozwoju oraz fazy rozwojowej
rośliny uprawnej;
99 Stosowanie ograniczeń czasowych – wykonanie zabiegów w określonym
momencie. Wykonanie oprysku w godzinach wieczornych sprzyja ochronie
naturalnych wrogów szkodników;
99 Stosowanie zmniejszonych dawek oraz dawek dzielonych w możliwych
przypadkach tam, gdzie są dostępne wyniki badań naukowych. Przykładowo przy zwalczaniu mszyc wystarczy uzyskanie częściowego działania, aby
gatunki pożyteczne nie zostały całkowicie pozbawione pożywienia;
99 Przestrzeganie okresu prewencji dla pszczół, a więc czasu, który musi upłynąć między wykonaniem oprysku a oblotami pszczół. W żadnym wypadku
25
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nie wykonuj zabiegów na uprawach z kwitnącymi roślinami w czasie ich
oblotu przez zapylacze;
Zwrócenie uwagi na kwitnące chwasty, które są również atrakcyjne dla
pszczół i innych owadów;
Stosowanie wyłącznie oryginalnych środków ochrony roślin i ich zakup tylko w sprawdzonych punktach;
Nie stosowanie niezalecanych mieszanin środków owadobójczych z innymi
pestycydami. Dodatek niektórych środków grzybobójczych do zabiegów
owadobójczych może podnieść ich szkodliwość;
Zapobieganie znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek, nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym wietrze;
Informowanie pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin;
Nie zanieczyszczanie wód, takich jak: rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami ochrony roślin, gdyż mogą one stanowić źródło wody
dla zapylaczy.

� Aktywne wspieranie różnorodności gatunkowej
entomofauny pożytecznej i stworzenie
im odpowiednich warunków do rozwoju i bytowania
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Ogromną rolę we wspomaganiu organizmów pożytecznych odgrywa dostępność zróżnicowanych siedlisk w krajobrazie rolniczym.
Zadrzewiania i zakrzaczenia śródpolne, miedze, które są siedliskiem dla
wielu gatunków dziko rosnących roślin oraz stanowią miejsce bytowania
owadów pożytecznych. Różnego rodzaju mokradła i oczka wodne stanowiące rzadki rezerwuar wody dla zapylaczy i nie tylko. Wszelkie struktury
liniowe – szpalery i aleje drzew, żywopłoty, zarośla z tarniny czy głogów,
tworzą swoiste korytarze łączące rozproszone skupiska naturalnej roślinności wśród pól. Są miejscem przebywania i kryjówką zimową dla biedronek, biegaczowatych, kusakowatych. Rośliny baldaszkowate i inne
kwitnące na przydrożach sprzyjają dwóm ważnym grupom pożytecznych
owadów: gąsieniczkowatym i bzygowatym. Ekstensywne łąki odgrywa26

ją bardzo duże znaczenie. Ich bogactwo florystyczne jest podstawowym
źródłem pożywienia dla wielu owadów żywiących się roślinami lub ich
sokiem. Ponadto na tych owadach oraz w nich mogą rozmnażać się drapieżcy czy pasożyty. Przesiedlają się one z tych biotypów na pola uprawne i przyczyniają się tam w znacznym stopniu do ograniczania populacji
szkodników.
Istotne jest, aby w krajobrazie wysokowydajnego rolnictwa takie obiekty
zostały zachowane. Im większa rozmaitość, tym większa stabilność biocenozy, a zatem mniejsze ryzyko masowego rozmnożenia się szkodników.
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Szczególnie ważne dla owadów zapylających, zwłaszcza dzikich zapylaczy jest występowanie na ich terenie miododajnych gatunków roślin. Wśród
upraw rolniczych najbardziej pożądanymi gatunkami roślin byłyby takie,
które nie wymagają stosowania środków ochrony roślin, a jednocześnie są
gatunkami miododajnymi (gryka, facelia błękitna, gorczyca). Rzepak, rzepik czy słonecznik dla zapylaczy to rośliny miododajne i pyłkodajne. Ważne
jednak w ich uprawie jest, aby ochrona chemiczna była prowadzona w sposób rozważny i terminowy, z użyciem środków ochrony roślin najbardziej
bezpiecznych dla pszczół i innych zapylaczy.
Spośród drzew do miododajnych należą: robinia akacjowa, wierzby, lipy.
Miododajne krzewy to: kruszyna, głogi, czeremcha, malina czy róże. Z gatunków bylin warto wymienić: koniczynę, wykę, mniszka lekarskiego czy
jasnoty.
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Ważnym aspektem wspierania entomofauny pożytecznej jest tworzenie
korzystnych warunków dla bytowania, rozmnażania i gniazdowania tych
owadów. W przydomowych ogrodach, działkach można stworzyć „małą
łąkę” wykorzystując do tego celu lokalne mieszanki traw i roślin kwitnących. Wczesną wiosną i późną jesienią częstym zjawiskiem jest brak
pożytku dla owadów zapylających. Wysiewając wczesne średnio i późno
kwitnące odmiany roślin kwiatowych możemy wydłużyć okres kwitnienia
dla zapylaczy.
Pozostawiając w sąsiedztwie działki i ogrodu miejsca porośnięte dziką roślinnością stworzymy dorosłym muchówkom, a także błonkówkom bazę
pokarmową. Nie wypalając wygrabionej ściółki zapewnimy dogodne miejsce schronienia i zimowania dla biedronek. Dla ochrony złotooka pospolitego jesienią pod dachami altan i w ich wnętrzu należy umieścić tekturowe
pudełko, którego jedna ze ścian powinna być zastąpiona siatką o minimalnej
27

średnicy oczek 0,5 x 0,5 cm. W pudełku umieścić kilka warstw papieru falistego, pomiędzy którymi złotooki znajdą kryjówki na zimę.
Niektóre gatunki dziko żyjących pszczół gniazdują w glinianych ścianach
zabudowań lub glinianych spojeniach cegieł. Watro na terenie gospodarstwa
zrobić przegląd takich budynków pod kątem gniazdowania pszczół, a w razie potrzeby zabezpieczyć je.
Należy również pamiętać o gatunkach, które budują gniazda drążąc kanały w drewnie lub rdzeniu gałązek krzewów czy też wykorzystują puste
łodygi roślin np. łodygi trzciny pospolitej. Korzystna dla ich występowania jest obecność takich roślin jak również pozostawienie np. przewróconych drzew czy złamanych konarów, gdyż właśnie w takim, niekiedy
próchniejącym drewnie mogą gniazdować niektóre pszczoły.
Prostym sposobem na stworzenie miejsc zamieszkania dla małych sprzymierzeńców jest pozostawienie w ogrodzie: niewielkiej sterty kamieni, suchych patyków, sterty liści i słomy, częściowo przyciętych na zimę rurkowatych (pustych w środku) pędów malin, czarnego bzu, forsycji. Możemy
również stworzyć dogodne warunki dla entomofauny pożytecznej poprzez
budowę domków dla owadów, o mniej lub bardziej skomplikowanych konstrukcjach. Do tego celu możemy wykorzystać proste materiały jak słoma,
trzcina, bambus, szyszki, cegła, stare kafle czy bloki gliny. Materiały te stanowią doskonałe wypełnienie dla owadzich mieszkań. Domek budowany
z desek powinien być z drewna drzewa liściastego, a jeśli z drzewa iglastego
to tylko suchego, najlepiej odżywiczonego. Kształt, rozmiar budowli oraz
użyte materiały zależą od potrzeb owadów, które chcemy zwabić. Doniczki
odwrócone i wypełnione sianem zwabią skorki, którymi żywią się biedronki. Biedronki zadbają o to, aby w naszym ogrodzie nie było mszyc. Szyszki
i suche liście są siedliskiem wielu pożytecznych owadów, np. biedronek.
Puste łodygi trzciny i bambusa chętnie zasiedlają pożyteczne pszczoły murarki, nożycówki, miesiarki czy wałczatki. Nawiercone gałęzie dają schronienie wielu pożytecznym zapylaczom takim jak samotne osy czy pszczoły.
Łodygi jeżyn, róż czy bzu są schronieniem dla bzygów i innych błonkoskrzydłych. Słoma i suche liście dają schronienie złotookowatym.
Takie domki są szczególnie pożądane na wiosnę, kiedy owady składają jaja.
Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie, a jesienią owady
mogą w nich znaleźć miejsce do przezimowania. Będą one również miejscem schronienia przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami. Domki dla
28

owadów pożytecznych należy ustawić w miejscu osłoniętym od deszczu
i wiatru. Najkorzystniejsze będą zaciszne i słoneczne stanowiska po południowej lub południowo-wschodniej stronie domu, pod zadaszeniem, czy
między drzewami w sadzie.

Fot. Marta Rymarczyk

Fot. Marta Rymarczyk

Przykładowe „domki” i konstrukcje dla owadów pożytecznych
i naturalnych wrogów szkodników
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Fot. Marta Rymarczyk

Fot. Marta Rymarczyk
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Fot. Jan Pajdzik

Fot. Jan Pajdzik

Fot. Jan Pajdzik

Gniazda murarki ogrodowej (Osmia rufa L.)
Fot. Jan Pajdzik
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� Podsumowanie
Ochrona owadów pożytecznych i zapylających to jeden z fundamentów
bioróżnorodności. Utrzymywanie wysokiej bioróżnorodności czyni produkcję
rolną i związane z nią działania bardziej zrównoważonymi i opłacalnymi. Dąży
się do ograniczenia stosowania chemicznych metod ochrony i ilości używanych
środków ochrony roślin. Ponadto coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa wymusza na rolnikach szukania nowych rozwiązań, przede wszystkim takich, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie zasobów środowiska
w ramach ograniczania nakładów na środki produkcji. Dążenie do optymalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego prowadzi do postrzegania
go, jako układu wzajemnie współdziałających systemów.
Kładzie się duży nacisk na rozwój rolnictwa zrównoważonego, zgodnego
z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin. Integrowana ochrona reprezentuje
podejście, w którym w oparciu o wiedzę i potrzeby producenta rolnego, wspomaga się naturalne procesy ograniczające rozwój populacji agrofagów, w taki
sposób, aby populacje te nie osiągnęły poziomu ekonomicznej szkodliwości.
W praktyce integrowanej ochrony nie można zatem ograniczać się do przekazywania gotowych technicznych instrukcji ochrony roślin. Należy wykorzystywać i rozwijać wiedzę dającą umiejętności obchodzenia się z przyrodą,
a jednocześnie najlepsze korzyści ekonomiczne. Pamiętając także, że stereotyp
- że typowo chemiczne środki ochrony roślin są tańsze od środków bardziej
przyjaznych środowisku nie zawsze odpowiada prawdzie.
W tym świetle niezbędne jest również lepsze poznanie ogromnej roli spełnianej przez setki rodzimych gatunków organizmów pożytecznych, które naturalnie bytują w środowisku rolniczym, a ponadto rozwijają się kosztem występujących tam agrofagów.
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