Owady wokó³ nas

Pamiêtajmy!

Postêpuj¹ca fragmentacja
naturalnych siedlisk i urbanizacja coraz wiêkszych
terenów miejskich. Proces
ten powoduje, ¿e wiele gatunków zwierz¹t ¿yj¹cych
dotychczas z dala od siedzib ludzkich, pojawia siê
nawet w centrach wielkich
metropolii.
Dotyczy to zw³aszcza owadów, których setki gatunków dziel¹ z nami przestrzeñ
¿yciow¹.
Dbajmy, aby wspó³czesne miasta,
Bardzo czêsto ma³e skrawki
wykrojone kosztem naturalnych
z
ieleni, mikroskopijne
ekosystemów, oferowa³y
ogródki, maleñkie skwerki
zwierzêtom jak najwiêcej
przestrzeni do ¿ycia.
musz¹ im zrekompensowaæ
dotychczasowe miejsca
¿erowania i gniazdowania, odebrane przez dzia³alnoœæ
ludzk¹. Wiele z tych gatunków to bardzo wa¿ne sk³adniki
naturalnych systemów przyrodniczych, które bez naszej
pomocy nie przetrwaj¹ (niektóre to równie¿ gatunki
chronione). Musimy o tym pamiêtaæ, zanim zaczniemy
bezpardonow¹ walkê z wszelkimi przejawami ¿ycia wokó³
nas. Owady mog¹ byæ nie tylko po¿yteczne, ale tak¿e – jak
bajecznie kolorowe motyle – ubarwiaj¹ nam ¿ycie!

S¹siedztwo owadów nie zawsze
jest korzystne. W mieœcie wystêpuje wiele gatunków, których
u¿¹dlenia lub uk¹szenia s¹ dla
cz³owieka nieprzyjemne, a niekiedy niebezpieczne. Szczególnie groŸne s¹ ¿¹d³ówki, m.in.
najwiêksza europejska osa –
szerszeñ. Jego u¿¹dlenie mo¿e
byæ œmiertelnie niebezpieczne
Szerszeñ
dla osób uczulonych na jad.
Tak¿e wielokrotne u¿¹dlenia
innych os czy pszczo³y miodnej
(zw³aszcza w czasie rojenia kolonii) mog¹ spowodowaæ
podobne skutki. Nale¿y zatem pamiêtaæ, aby nie zbli¿aæ siê
do miejsc zamieszkiwanych przez te owady, a w przypadku
uci¹¿liwego s¹siedztwa lokalizacjê gniazd zg³osiæ do
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dysponuj¹cej odpowiednim
sprzêtem do usuniêcia owadów.
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S¹siedztwo owadów nie
musi byæ uci¹¿liwe!

Pu³awy 2010

Owadów jest
bardzo du¿o

Owady zapylaj¹ce
kwiaty

Wrogowie naszych
nieprzyjació³

O wady stanowi¹
najwiêksz¹ grupê
opisanych organizmów zwierzêcych.
Obecnie znamy ich
prawie milion gatunków, a biolodzy
Trzmiele
uwa¿aj¹, ¿e na Ziemi
mo¿e byæ ich nawet
10 milionów! Choæ niewielkie, stanowi¹ bardzo znacz¹c¹
czêœæ œwiatowej biomasy – szacuje siê, ¿e same mrówki
odpowiadaj¹ za 10-15% biomasy zwierzêcej.
Czêœæ tego bogactwa gatunkowego ¿yje tak¿e
w pobli¿u nas. S¹siedztwa niektórych owadów nie lubimy.
Unikamy karaluchów, pche³, szerszeni czy wo³ków
zbo¿owych, lecz znacz¹ca grupa owadów zasiedlaj¹ca
miasta to nasi sprzymierzeñcy w walce
z innymi owadami lub
zwierzêta oddaj¹ce
nam nieocenione
us³ugi w zapylaniu
roœlin uprawnych: pól,
sadów i ogrodów.

Najwa¿niejszymi zapylaczami s¹ pszczo³y
(w Polsce oko³o 470
gat.). Naj³atwiej zaobserwowaæ trzmiele –
maj¹ zwykle ponad 15
mm d³ugoœci i s¹ doskona³ymi zapylaczami
(czêsto lepszymi ni¿
pszczo³a miodna).
W mieœcie ¿yje ich
nawet kilka gatunków –
wszystkie objête s¹
ochron¹
prawn¹! Ich
Porobnica w³ochatka
krewniaczki (samotki,
makatki, murarki, porobnice) s¹ na ogó³ mniej okaza³e (w zale¿noœci od gatunku
od 4 do 15 mm d³ugoœci), ale równie pracowite. Ich larwy
i owady doros³e od¿ywiaj¹ siê pokarmem kwiatowym.
Miejskie skwery i rabaty obsadzone kwiatami s¹ rajem dla
motyli. Najczêstszymi goœæmi s¹ tu liczne rusa³ki – na
przyk³ad pokrzywnik, admira³ czy pawik. Niekiedy zdarzaj¹
siê tak¿e pazie królowej. Oprócz pokarmu kwiatowego dla
owadów doros³ych, zwierzêta te, potrzebuj¹ roœlin
¿ywicielskich dla g¹sienic, które czasem mog¹ objadaæ
roœliny ozdobne lub uprawne.
Muchówki (plujki, bzygi, bujanki) zapylaj¹ np. roœliny
baldaszkowate (marchew, koper, pietruszkê).

Oprócz zapylaczy
naszymi sprzymierzeñcami jest wiele
owadów drapie¿nych, które s¹
naturalnymi wrogami mszyc atakuj¹cych
roœliny
Mszycówka
uprawne. Nale¿¹ do
nich wystêpuj¹ce w
mieœcie biedronki czy z³otooki. W przypadku niektórych
muchówek (np. mszycówek) ich us³ugi mog¹ byæ dwojakie:
owady doros³e zapylaj¹ kwiaty, a larwy zjadaj¹ mszyce.
Drapie¿ne larwy niektórych chrz¹szczy zjadaj¹ z kolei
¿yj¹ce w wodzie larwy komarów, a g¹sieniczniki czyhaj¹
na g¹sienice niektórych motyli zjadaj¹cych roœliny
w naszych ogrodach,
aby w ich ciele z³o¿yæ
jaja. Ich potomstwo
zjada takie g¹sienice
"od œrodka" niszcz¹c
je w ten sposób.

PaŸ królowej
Dzika pszczo³a, murarka
ruda, to wa¿ny zapylacz
wielu roœlin

Owady s¹ dla nas
niezbêdne!

Rusa³ka pokrzywnik

Miasto jest naszym
wspólnym domem
pozwólmy ¿yæ w nim
tak¿e owadom!

