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„Zapewne niepokoją nas informacje o wyginięciu określonego gatunku ssaków lub
ptaków, bo są one bardziej widoczne. Ale dla prawidłowego funkcjonowania
ekosystemów potrzebne są również grzyby, glony, owady, gady i niezliczona
różnorodność mikroorganizmów.” (Papież Franciszek, encyklika Laudato si’, str. 28)

Podczas spaceru entomologicznego, który odbył się w lipcu 2021 roku,
mieliśmy okazję poznać z bliska różnorodne gatunki owadów i innych zwierząt,
żyjących w okolicy Rogalinka (skrócony wariant Drogi Opanowania, z kościoła w
Rogalinku do przystani Jana Pawła II). Przestrzeń tę stanowią w przeważającej
części łąki, użytki rolne, nieużytki oraz
miedze i przydroża, zlokalizowane w
pobliżu rzeki Warty. Zróżnicowanie tych
miejsc pozwala na stworzenie dla owadów
wielu rozmaitych siedlisk, a co za tym
idzie,
sprzyja
występowaniu
wielu
gatunków, zarówno owadów jak i innych
zwierząt. Może więc przyczyniać się do
wzbogacania bioróżnorodności tego
terenu. W czasie tej wycieczki udało nam
się zaobserwować kilkadziesiąt gatunków
owadów. Wśród nich przeważały mrówki, motyle, muchówki, chrząszcze oraz
pszczoły i ważki. Często odławiane były również przypadkowo pajęczaki. W
spacerze uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a trasa, jaką się poruszaliśmy wspólnie,
przebiegała ścieżką przez Łęgi Nadwarciańskie, czyli pośród łąk i pól. Teren ten jest
względnie suchy, a głownie nad samą rzeką napotkać możemy w niektórych porach
roku wilgotniejsze, podmokłe fragmenty, przez które zaleca się przechodzić w
odpowiednim obuwiu, najlepiej wodoodpornym. W porze letniej nie ma takiej
potrzeby i wystarczą jakiekolwiek buty.
Aby móc zaobserwować z bliska rozmaite
zwierzęta,
wykorzystywaliśmy tzw.
czerpak
entomologiczny. Pozwala on zebrać z otoczenia
owady i przenieść je do szklanego pojemnika
umożliwiającego ich obserwację i późniejsze
wypuszczenie z powrotem do środowiska
1

przyrodniczego. Operowanie czerpakiem entomologicznym w terenie polega przede
wszystkim na potrząsaniu ramą czerpaka o krzewy i drzewa w celu strząśnięcia
owadów
do
siatki
entomologicznej.
Podobną czynność możemy wykonać w
niższych partiach pasa zieleni, np. na
terenie łąk i pól, przeczesując czerpakiem
równomiernie rośliny zielne i strząsając z
nich owady. W ten sposób do siatki
entomologicznej
trafiają
rozmaite
zwierzęta, które następnie mogą być
bezpiecznie przeniesione do pojemnika
obserwacyjnego, jakim może być słój,
terrarium,
akwarium
lub
pojemnik
plastikowy. Należy jednak pamiętać, aby zwierzęta nie były zbyt długo
przetrzymywane w takich warunkach, ponieważ wpadające do sieci pajęczaki
potrafią bardzo szybko zabić wybrane gatunki owadów, będące w tym momencie
często zupełnie bezbronne i pozbawione kryjówek, jakie w naturze stwarzają im
okoliczne rośliny.
Owady stanowią najliczniejszą grupę zwierząt żyjących aktualnie na świecie i
jedną z najbardziej różnorodnych spośród wszystkich znanych nam grup
organizmów żywych. Ich znaczenie w środowisku przyrodniczym często jest
nawet większe niż samego człowieka i naczelnych, gdyż bez udziału owadów w
procesie chociażby zapylania roślin, ich znaczna część mogłaby wyginąć w ciągu
kilku lub kilkunastu lat. Owady ponadto są bardzo ciekawe i często kolorowe,
potrafią zainteresować nie tylko wyglądem, ale również zachowaniem, biologią
swojego gatunku, a także różnorodnymi powiązaniami z innymi zwierzętami i
roślinami. Ciało owadów, mimo często niewielkich rozmiarów, składa się z trzech
głównych części: głowy, tułowia i odwłoka. Na głowie znajdują się najczęściej
czułki oraz narządy gębowe. Czułki składają się z wielu członów i są bardzo
wrażliwymi narządami dotyku, węchu, a czasami smaku i słuchu. Do narządów
gębowych możemy zaliczyć m.in. wargę górną oraz żuwaczki, szczęki i wargę
dolną. Na głowie znajdują się również zwykle oczy złożone (np. u muchy,
zbudowane z wielu ommatidiów, postrzegających osobno niewielkie fragmenty
otoczenia) i/lub 1–3 pary oczu prostych (pojedynczych), nazywanych przyoczkami.
Tułów u owadów natomiast składa się najczęściej z trzech pierścieni, nazywanych
segmentami ciała, na których przymocowane są narządy ruchu: odnóża i skrzydła.
Odwłok zaś zbudowany jest maksymalnie z 11–12 pierścieni, a każdy z nich składa
się z płytki grzbietowej (tergitu) i płytki brzusznej (sternitu). W tej części ciała może
znajdować się m.in. pokładełko (u samic), czyli narząd służący do składania jaj do
małych otworów np. w drzewie lub w organizmie żywiciela. Głównie wewnątrz
odwłoka mieszczą się liczne układy i narządy wewnętrzne, np. układ pokarmowy,
serce, układ rozrodczy, układ nerwowy. Organizm owadów jest tak zbudowany, aby
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przede wszystkim umożliwić im sprawne poruszanie się i pełnienie rozmaitych
ważnych funkcji w środowisku przyrodniczym, począwszy od rozkładu materii
organicznej i funkcji porządkowych (oczyszczających z obumarłej materii
zewnętrzną warstwę ziemi) po te bardziej zaawansowane, jak zapylanie roślin
miododajnych (czyli entomofilnych), przyczyniając się do zawiązywania owoców
i produkcji nasion wielu gatunków roślin.
W Rogalinku obserwowaliśmy różnorodne przystosowania owadów do pełnienia
funkcji w środowisku przyrodniczym, np. u pszczół koszyczki do przenoszenia
pyłku z roślin do gniazda tych pożytecznych owadów. Wśród spotkanych pospolitych
gatunków były m.in. muchówki, wojsiłki, chrząszcze, pluskwiaki i skorki, którym
chciałbym poświęcić więcej uwagi.
Bzyg pospolity (Syrphus ribesii)
Jest to muchówka, lecz ubarwieniem
przypomina osę, co zniechęca jego
wrogów. Zjawisko to nazywane jest
mimikrą (upodabnianie się zwierząt
bezbronnych do zwierząt zdolnych do
obrony). Bzyg osiąga długość do 12 mm,
ma zielonkawe zabarwienie tułowia i
czarny, matowy odcień odwłoka z żółtymi
pasami. Jest pospolity na terenie całego
kraju, szczególnie na łąkach i w lasach.
Jego larwy żywią się mszycami.
Ścierwica mięsówka (Sarcophaga carnaria)
Duża mucha (do 15 mm długości), srebrzysto-czarna z długimi, lśniącymi skrzydłami
i charakterystycznymi czerwonymi oczami, kontrastującymi z resztą jej ciała. Jest
to gatunek bardzo pospolity w Europie, najczęstszy na terenach wiejskich. Odgrywa
on w naturze ważną rolę, gdyż przyspiesza rozkład martwych zwierząt.
Komar brzęczący (Culex pipiens)
Jest to najpospolitszy gatunek komara w naszym kraju. Jego ciało jest bardzo
delikatne i nie przekracza najczęściej 5 mm długości. Jedyna para skrzydeł
(złożonych jedno na drugie) zakrywa praktycznie cały odwłok. Komary występują na
terenach wilgotnych i nie lubimy ich, gdyż nas gryzą. Są jednak ważną częścią
ekosystemu, gdyż żywią się nimi liczne zwierzęta, zarówno wodne jak i lądowe,
w tym ryby, płazy, ptaki i ssaki. Warto pamiętać, że ugryzienie przez komara,
kleszcza itp. uruchamia reakcję obronną organizmu: zaczerwienienie, czasem
obrzęk. Stan taki najlepiej łagodzić naturalnymi środkami, np. chłodnymi okładami
(lód owinięty ręcznikiem) lub przykładając przeciętą cebulę (zawierającą m.in.
kwercetynę, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym oraz
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przeciwwirusowym). Niewskazane jest smarowanie maściami zawierającymi
hydrokortyzon, gdyż obniża on naszą odporność, hamując reakcję obronną.
Wojsiłka pospolita (Panorpa communis)
Owad ten dorasta do 20 mm wielkości. Jego
skrzydła są kremowe, z czarnymi plamami
na całej ich przestrzeni, z widocznym
użyłkowaniem. Wojsiłki występują pospolicie
na wilgotnych terenach, preferują łąki i polany
śródpolne i śródleśne. Są bardzo pożyteczne,
gdyż niszczą mszyce i inne szkodliwe owady.
U samca koniec odwłoka przypomina kolec
jadowy skorpiona, lecz jest zupełnie niegroźny.
Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis), zwana arlekinem
Dorasta do 8 mm długości ciała. Ma bardzo zmienne ubarwienie, od
jasnopomarańczowej aż po czerwonawe z czarnymi kropkami lub czarne z
czerwonymi plamami. Często podobna do rodzimych biedronek, lecz liczba kropek
na jej ciele waha się od 0 do 23. Tworzy 2–3 pokolenia w ciągu roku, dlatego
możemy ją często spotkać w naszym otoczeniu. W Polsce po raz pierwszy
zaobserwowana w 2006 roku, aktualnie jest uznana za gatunek inwazyjny.
Występuje najczęściej na drzewach i krzewach liściastych w środowisku miejskim.
Niestety jest zagrożeniem dla krajowych gatunków biedronek, gdyż zajmuje te
same typy siedlisk i szybko się rozmnaża.
Wtyk straszyk (Coreus marginatus)
Jest to pluskwiak roślinożerny, dorastający do
długości 10–15 mm. Jego ciało jest jednolicie
ubarwione, jasno- lub ciemnobrązowe. Posiada
wyraźnie rozszerzoną część odwłoku w
stosunku do przedniej części ciała owada. Jest
bardzo pospolity w kraju, czasami bardzo
nielubiany, ponieważ w okresie jesiennym
chętnie wchodzi do domów, gdyż szuka
cieplejszych miejsc do przezimowania.
Skorek pospolity (Forficula auricularia), zwany szczypawką
Dorasta do długości 20 mm. Przeważa u niego ubarwienie ciemnobrunatne lub
czerwonawe, z jaśniejszymi cęgami (szczypcami) na końcu odwłoka oraz na
odnóżach. Wbrew przesądom nie jest groźny, a szczypce służą mu do nacinania
roślin, którymi się żywi. Pospolity, zwykle w zacienionych i wilgotnych miejscach.
Jest naturalnym wrogiem mszyc i małych gąsienic.
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Teren, po którym spacerowaliśmy, jest miejscem
rozwoju rozmaitych owadów i innych zwierząt, jak np.
ślimaki przydrożne (Xerolenta obvia) i żaby. Warto
wybierać się na wycieczki o różnych porach roku,
aby zwiększyć szansę zaobserwowania rzadszych
gatunków. Można również prowadzić obserwacje
entomologiczne o różnych porach dnia, a nawet
nocy (w przypadku motyli nocnych nazywanych
ćmami, które można łatwo zwabić do światła).
Podczas spaceru przyrodniczego, mimo chęci obserwacji owadów z bliska,
powinniśmy zawsze pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz o nieszkodzeniu
przyrodzie i samym owadom. Przede wszystkim lepiej nie chwytać w ręce
owadów, szczególnie tych najbardziej delikatnych (motyli, mrówek) lub
stanowiących zagrożenie dla nas (osy, pszczoły, szerszenie). Wybierając
przestrzeń do spacerów i podglądania zwierząt, wystarczy każdy skrawek dzikiej
przyrody: niekoszone przydroże, nieużytek itp. Gdy jednak chcemy posłużyć się
czerpakiem, lepiej wybrać tereny względnie równe, jeśli chodzi o ukształtowanie
powierzchni.
Umożliwi
nam
to
sprawniejsze
operowanie
czerpakiem
entomologicznym lub innymi narzędziami umożliwiającymi odławianie i obserwację
owadów. Warto wówczas poświęcić co najmniej kwadrans na obserwację życia
wśród traw i krzewów – pozwoli to zaobserwować z bliska życie owadów,
pajęczaków i wielu innych gatunków zwierząt, dla których ta przestrzeń jest
schronieniem i miejscem życia na co dzień. Warto również mieć ze sobą lupę i
atlas umożliwiający rozpoznanie danego gatunku i poznanie go lepiej. Większość
gatunków, na jakie trafimy,
będzie pospolita dla naszego
kraju, co pozwoli łatwiej je
znaleźć w niemalże każdym
atlasie owadów przeznaczonym
do ich rozpoznawania w terenie.
Należy pamiętać bezwzględnie,
że część owadów i pajęczaków
posiada jad lub inne substancje ochronne, dlatego nie powinniśmy się do nich
zbytnio zbliżać, szczególnie jeśli mają na swoim ciele jasne i jaskrawe ubarwienie,
mające na celu nas ostrzec przed zagrożeniem, jakie mogą dla nas stanowić.
Najczęstsze barwy ostrzegawcze to kolor żółty, czerwony i pomarańczowy.
Na wycieczce skupialiśmy się głównie na owadach, lecz chciałbym tutaj zwrócić
uwagę także na bardziej ogólne zagadnienia, związane z ekologią. Bardzo ważne
dla ochrony przyrody są nasze codzienne wybory i działania lub zaniechania.
Negatywny wpływ na faunę i florę ma np. wypalanie lub zbyt częste koszenie traw
i miedz. Również deptanie trawników to zły nawyk, który przyczynia się do
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zmniejszania powierzchni użytków zielonych w środowisku. Pozytywne z kolei jest
m.in. ograniczenie lub całkowita rezygnacja z palenia liści i odpadów pochodzenia
roślinnego. Przyczynia się to nie tylko do zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza, ale również do tworzenia siedlisk zastępczych dla zwierząt, jeśli
pozostawimy tę materię na swoich działkach
(w drucianych wiadrach lub innych
konstrukcjach, które umożliwiają swobodny
dostęp do zgromadzonej wewnątrz ściółki z
mieszaniną odpadów roślinnych). Trzeba tu
podkreślić, że opadłe liście drzew są cennym
nawozem, więc warto je kompostować.
Wystarczy zgromadzić je w jakimś dogodnym
miejscu, zabezpieczając przed rozwianiem
przez wiatr, np. za pomocą siatki.
Zarówno w miastach jak i na wsi bardzo korzystne jest tworzenie pasów z roślinami
miododajnymi, czyli tzw. łąk kwietnych. Są one źródłem pokarmu dla owadów
zapylających i innych zwierząt, a także ozdobą naszej okolicy. Wiele roślin dzikich
ma piękne kwiaty i wystarczy ich nie kosić. W miejscach ubogich w gatunki warto
jednak dosiać gotową mieszankę lub samodzielnie zebrane nasiona, najlepiej
gatunków rodzimych, takich jak dziewanny, maki, chabry, wyka, łubin, mydlnica lub
bniec. Należy jednak pamiętać, by takich łąk nie zakładać w bliskim sąsiedztwie
dróg o dużym natężeniu ruchu. Szybko jadące samochody są zagrożeniem dla
owadów zapylających, wabionych pyłkiem i nektarem. Z kolei pochylające się
rośliny przy ścieżkach rowerowych itp. mogą ograniczać widoczność i utrudniać ruch
pojazdów.
Ostatnio coraz popularniejsze jest tworzenie hoteli
dla owadów zapylających (tzn. zastępczych
gniazd) poprzez instalację w swojej okolicy
konstrukcji
z
materiałów
naturalnych
i
biodegradowalnych, z wypełnieniem pochodzenia
roślinnego. Dobrym materiałem na tworzenie takich
gniazd jest m.in. trzcina pospolita, kołki drewniane z
nawierconymi otworami o średnicy 0,4–1,0 cm oraz
drobne gałązki, szyszki lub glina.
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,
do którego należę, podejmuje wiele działań
edukacyjnych w środowisku szkolnym i miejskim.
Organizujemy warsztaty tematyczne, zarówno w formie stacjonarnej jak i
terenowej, z udziałem specjalistów w danej dziedzinie. Dobrymi przykładami takich
działań są akcje „Miododajne Miasta” oraz „Kwadrans dla środowiska”. Ich celem
jest zwiększanie bioróżnorodności i liczby siedlisk dla owadów zapylających oraz
6

zachęcanie młodzieży i rodzin do podejmowania działań ekologicznych, poświęcając
jedynie kwadrans każdego tygodnia na ochronę przyrody. Im więcej osób
zaangażuje się w takie działania, tym większa będzie szansa na realną poprawę
warunków życia zwierząt i nas samych.
Dziękuję uczestnikom wycieczki za podzielenie się ciekawymi uwagami.
Lektury uzupełniające:
Papież Franciszek: Laudato si’ (encyklika). Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2015.
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclicalaudato-si.html

Heiko Bellman (tłumaczenie i adaptacja Henryk Garbarczyk): Owady. Spotkania z przyrodą.
MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.
Henryk Garbarczyk, Małgorzata Garbarczyk: Mój pierwszy przewodnik. Jaki to owad?
MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016. oraz inne książki z tej serii
Dave Goulson: Łąka. Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2018.
Radomir Jaskuła, Krzysztof Pabis, Grzegorz Tończyk: Atlas owadów i pajęczaków Polski.
Przewodnik Obserwatora. Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska, Warszawa 2018.
Aneta Sikora, Paweł Michołap, Marcin Kadej. Marcin Sikora, Dariusz Tarnawski: Pszczoły w
mieście. Trzmiele Wrocławia. Stowarzyszenie Natura i Człowiek, Wrocław 2018.
Václav Jan Stanĕk (tłumaczenie Agnieszka Kadej, Jakub Nowakowski, Jan Stolarek):
Wielki Atlas Owadów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1972.
Anna Stańczykowska: Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1986.
Jacek Twardowski, Kamila Twardowska: Atlas owadów. Wydawnictwo SBM, Warszawa
2015.
Barbara Wernsing-Bottmeyer (tłumaczenie Maria Skalska): Idziemy nad rzekę. MULTICO
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004. oraz inne książki z tej serii
Yuval Zommer: Wielka księga robali. Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2017.
Zdjęcia owadów z Wikimedia Commons: bzyg pospolity (Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Syrphus_ribesii#/media/File:Syrphus_May_2008-1.jpg), wojsiłka pospolita
(Mikkel Houmøller, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scorpion_fly.jpg), wtyk
straszyk (Quartl, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coreus_marginatus_qtl1.jpg)
Dwa ostatnie zdjęcia: Mateusz Kęsy, matkesy@wp.pl
Redakcja naukowa i pozostałe zdjęcia: Sylwia Ufnalska, tilia.rogalin@gmail.com
Rogalin, Parafia pw. św. Marcelina, październik 2021
Broszurę opracowano w ramach projektu Caritas Laudato Si „Rogalińskie Drogi
Ducha Świętego”, sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

7

