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Cybister laterimarginalis – topień vs Dytiscus marginalis – pływak żółtobrzeżek



Acilius sulcatus
toniak żeberkowy







Hydrochara caraboides
(kałużnik biegaczowaty) 

– gatunek w południowo-wschodniej 
Polsce pospolity. Zasiedla zwykle 
niezbyt głębokie zbiorniki z wodą 
stojącą, często z bogatą roślinnością 
przybrzeżną. 

Ponadto na nizinach łatwy do 
spotkania także w małych stawach, 
bajorkach, rowach, bagienkach, 
kałużach, czy zbiornikach 
astatycznych . Długość ciała 14-19 mm. 

Na stanowiskach związanych 
bezpośrednio z Bugiem  ( Dubienka , 
Skryhiczyn ) stanowił odpowiednio: 
8,6 % i 9.0 % liczby wszystkich  
zdobyczy. Jego obecność świadczy o 
wchodzeniu do wody  i żerowaniu w 
płytkich zbiornikach. 



Carabus granulatus (biegacz 
granulowany) 

– gatunek w południowo-wschodniej 
Polsce pospolity. Występuje na 
terenach nizinach zwykle w 
zadrzewionych i zakrzewionych 
siedliskach wilgotnych, a także na 
polach, czy łąkach.

Jako nieliczny z biegaczy ma 
zdolność do lotu. Długość ciała: 17-23 
mm. Obecnie niechroniony.

Na stanowisku Białopole  stanowił :
5.04 % liczby wszystkich  zdobyczy. 



Silpha obscura (omarlica ciemna) 

– gatunek w południowo-wschodniej Polsce 
dość pospolity. Występuje na terenach 
nizinach zwykle na polach, czy łąkach, w 
siedliskach zadrzewionych i zakrzewionych, a 
także antropogenicznie zmienionych, wszędzie 
tam, gdzie znajdzie padlinę zwierząt stało- i 
zmiennocieplnych.

Długość ciała: 13-17 mm. Przede wszystkim 
nekrofag, rzadziej spotykany wśród 
ekskrementów, czy gnijących grzybów.

Na  stanowisku Adamów stanowił   23.63 %  
liczby pochwyconych owadów. 
Wynik ten  odnosił się do  gniazda 

zlokalizowanego przy ubojni. Wynik z wsi 
Leszczany (4,83%), wskazuje  na eksploatacje 
przez parę tam gniazdującą, zasobów 
naturalnej padliny.



Silpha tristis (omarlica smutna) 

– gatunek w południowo-wschodniej 
Polsce prawdopodobnie rzadszy od Silpha
obscura. Występuje na terenach nizinach, 
zwykle na polach, czy łąkach oraz w 
siedliskach zadrzewionych i 
zakrzewionych. Długość ciała: 13-17 mm. 

Podobnie jak poprzedni gatunek jest 
nekrofagiem, żerującym na padlinie 
zwierząt.  Rzadziej spotykany wśród 
ekskrementów, czy gnijących grzybów.

Na stanowisku Busieniec stanowiła 5.44 %  
liczby pochwyconych owadów. 



Kolejnym dowodem na eksploatację 
naturalnie występującej w siedlisku 
padliny są znalezione w wypluwkach 
inne, nekrofagiczne taksony owadów, 
na przykład z rodzaju grabarz 
(Nicrophorus sp.).

http://www.eakringbirds.com/eakringbirds3/insectinfocusnicrophorusvespilloides.htm



Amphimallon solstitiale (guniak czerwczyk) 
– gatunek w południowo-wschodniej Polsce 
bardzo pospolity i bardzo liczny. Imagines
występuje od czerwca do sierpnia w różnych 
typach siedlisk  gdzie chętnie żeruje na młodych 
liściach drzew iglastych oraz liściastych, z tych 
ostatnich preferuje wiklinę.
Długość ciała: 14-18 mm. Larwy żyją w glebie, 
uszkadzając korzenie roślin zielnych. Uznawany 
za gatunek szkodliwy w szkółkach i uprawach.

Na stanowisku Siedliszcze stanowił 6,12% 
wszystkich owadów znalezionych w zrzutkach, 
co może świadczyć o zauważalnej penetracji 
łęgów krzewiastych z wikliną nad lokalnym 
ciekiem.



Aphodius fimetarius (plug pospolity) 
– gatunek w południowo-wschodniej 
Polsce pospolity i odpowiednich 
siedliskach liczny. Imagines występuje 
od marca do października we 
wszelkiego rodzaju ekskrementach i pod 
nimi, w nawozie, kompoście oraz wśród 
rozkładających się szczątków 
roślinnych. Jest saprofagiczny. Wyjada 
ze świeżych odchodów butwiejący 
materiał niestrawiony całkowicie przez 
roślinożerców (głównie przeżuwacze).
Długość ciała: 5-8 mm. Larwy podobnie 
jak dorosłe – saprofagiczne.

Na stanowisku Skryhiczyn gatunek 
stanowił  14.85 %  liczby pochwyconych 
owadów, co pozostawało w związku z 
intensywnym wypasem krów na 
pobliskich łąkach.



Procentowy udział owadzich ofiar w gniazdach bociana na stanowiskach 
z podziałem na taksony siedlisk wodnych i lądowych (do rangi rodziny 
włącznie). 











Dziękuje za uwagę , proszę o pytania ? 


