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Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 



Bezkręgowce -  Stan wiedzy o bezkręgowcach Bieszczadów 

Zachodnich na okres 1998 - 2000 



Liczba gatunków bezkręgowców 

występujących w Bieszczadach 

BEZKRĘGOWCE - INVERTEBRATA: 

Suma na podstawie list gatunkowych: 6588 

(6629 suma z taksonami nie opracowanymi) 

Suma w 2010 roku - 6857 

 



Lista taksonów bezkręgowców ujętych w 

planie ochrony BdPN 
  

 1. MIĘCZAKI (MOLLUSCA)  

 2. PIERŚCIENICE (ANNELIDA)  

 2.1. SKĄPOSZCZETY (OLIGOCHAETA)  

 2.2. PIJAWKI (HIRUDINEA)  

 3. NIESPORCZAKI (TARDIGRADA)  

 4. SKORUPIAKI (CRUSTACEA)  

 5. PAJĘCZAKI (ARACHNIDA)  

 5.1. PAJĄKI (ARANEAE)  

 5.2. ROZTOCZE (ACARI)  

 5.3. KOSARZE (OPILIONES)  

 5.4. ZALESZCZOTKI (PSEUDOSCORPIONIDA)  

 6. WIJE (MYRIAPODA)  

 6.1. PARECZNIKI (CHILOPODA)  

 6.2. KROCIONOGI (DIPLOPODA)  

 7. BEZSKRZYDŁE (APTERYGOTA)  

 7.1. SKOCZOGONKI (COLLEMBOLA)  

 7.2. PIERWOGONKI (PROTURA) i RYBIKI (ZYGENTOMA)
  

 8. JĘTKI (EPHEMEROPTERA)   

 9. WAŻKI (ODONATA) 

 10. WIDELNICE (PLECOPTERA)  

 

 11. PROSTOSKRZYDŁE (ORTHOPTERA), SKORKI 
(DERMAPTERA) I KARACZANY (BLATTODEA)  

 12. PLUSKWIAKI (HEMIPTERA)  

 12.1. PLUSKWIAKI (PENTATOMORPHA ET CIMICOMORPHA)
  

 12.2. PIEWIKI (AUCHENORRHYNCHA)  

 12.3. KOLISZKI (STERNORRHYNCHA: PSYLLODEA)  

 12.4. MĄCZLIKI (STERNORRHYNCHA: ALEYRODODEA)  

 12.5. MSZYCE (STERNORRHYNCHA: APHIDODEA) 

 12.6. CZERWCE (STERNORRHYNCHA: COCCODEA)  

 13. SIATKOSKRZYDŁE (NEUROPTEROIDEA) I WOJSIŁKI 
(MECOPTERA)  

 14. CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA)  

 15. BŁONKÓWKI (HYMENOPTERA)  

 16. CHRUŚCIKI (TRICHOPTERA)  

 17. MOTYLE (LEPIDOPTERA)  

 18. MUCHÓWKI (DIPTERA)  



Chrząszcze nowe dla fauny BdPN 

• Urazek Glischrochilus 
quadriguttatus  gatunek 
nowy dla Bieszczadów i 
BdPN 

• Zęboszyjka Denticollis borealis 
chrząszcz rzadki i nie notowany 
dotychczas z większości krain 
zoogeograficznych w Polsce. 
Nowy dla Bieszczadów i BdPN 

• Ogniczek Pyrochroa serraticornis Rzadki 
gatunek wykazany po raz pierwszy z 
Bieszczadów w 2010 roku. Larwy tego 
chrząszcza żerują w drewnie i pod korą jako 
drapieżniki.  



Nadobnica alpejska Rosalia alpina 

 W Polsce występuje w górach (na 
wysokości 540-1000 m n.p.m., rzadziej 
do 1500 m n.p.m.), najliczniej 
w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, 
rzadziej na Roztoczu, w Beskidzie 
Sądeckim, Pieninach, Górach 
Świętokrzyskich oraz bardzo rzadko 
na nizinach w północno-zachodniej 
części kraju (mapa). Dawniej gatunek 
ten występował prawdopodobnie 
w całym zasięgu buka. Pierwsze dane 
o jego występowaniu pochodzą z 1801 
r. (Sudety). W ubiegłym stuleciu 
nadobnicę alpejską rejestrowano na 
Dolnym Śląsku, w Beskidzie Śląskim 
i Wysokim, Tatrach, a także 
w północnej części kraju, w buczynach 
nadmorskich. Odnotowano dotychczas 
około 60 stanowisk nadobnicy, lecz 
w wielu miejscach gatunek ten już 
wyginął 

Bardzo rzadki, ginący chrząszcz. Związany troficznie wyłącznie z bukiem. W Polsce 

i sąsiednich krajach objęty ochroną gatunkową  



Nadobnica alpejska 

Rosalia alpina 

 Nadobnica alpejska Rosalia alpina bardzo 

rzadko spotykany chrząszcz – mieszkaniec 

starych lasów bukowych. Larwy tej kózki 

rozwijają się w osłabionych i zamierających, 

starych ponad 100 letnich bukach. 



Nadobnica alpejska Rosalia alpina 

 Zmienność rysunku pokryw skrzydłowych nadobnicy alpejskiej 



Nadobnica alpejska Rosalia alpina 

Zagrożenia: 

 Zanikanie siedlisk (starych 

drzewostanów bukowych) 

  wypalanie drewna bukowego na węgiel 

drzewny 

 Wyłapywanie chrząszczy w celach 

kolekcjonerskich 

 

 Masowe wypalanie szczap bukowych na 
węgiel drzewny prowadzone w 
Bieszczadach od 1966 roku przyczynia się 
do niszczenia stadiów rozwojowych 
nadobnicy alpejskiej. Na zdjęciu dymiący 
stos w nadleśnictwie Dwernik, pow. 
Ustrzyki Dolne, VII 1969, fot. M. Bielewicz 



Zęboszyjka Denticollis linearis 

 Typowy przedstawiciel rodziny sprężykowatych (Elateridae) długość 1-1,2 cm. Rodzaj zęboszyjka 
(Denticollis) cechuje się ukośnie ustawionym w stosunku do pozostałej części ciała przedpleczem, 
które jest węższe od pokryw. Czułki długie i mocno piłkowane. Już przy najmniejszym zaniepokojeniu 
sprężyk ten ucieka odskakując. Środowisko: łęgi wierzbowe, dąbrowy, zarośla, w górach do 1200 m 
n.p.m. Występowanie: Europa, Syberia, Azja Mniejsza. Liczebność: wprawdzie szeroko rozmieszczony, 
ale przeważnie nie jest pospolity. Rozród: wiosną chrząszcze opuszczają kolebki poczwarkowe po 
spędzeniu w nich zimy i przystępują do kopulacji. Samice składają jaja pod korę lub w wilgotne 
drewno pniaków i leżących kłód. Larwy rozwijają się w drewnie i otaczającej go glebie.  

 



Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus 

 W Polsce Cucujus cinnaberinus jest objęty ścisłą ochroną gatunkową (załącznik nr 
1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r., poz. 1456). 
Umieszczony na polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych ze 
statusem LR (gatunek niższego ryzyka). Objęty Konwencją Berneńską i Dyrektywą 
Habitatową Unii Europejskiej jako gatunek ściśle chroniony i wymagający tworzenia 
obszarów ochronnych.   

• Zgniotek owad widoczny z boku 

  
• Żuwaczki czerwone tylko 

na końcach 

 

• Duża trójkątna głowa z 
wystającymi policzkami 

 

• Przedplecze czarno 
obrzeżone 

 

• Barwa pokryw 
cynobrowa 

 

• Ciało długości 11–15 mm 



Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus 



Rozpucz lepiężnikowiec Liparus glabrirostris 

 Rozpucz lepiężnikowiec to największy w Polsce 

przedstawiciel ryjkowców – rodziny chrząszczy 

posiadających ryjek. Ryjkowce to owady 

roślinożerne zjadające najczęściej liście roślin. 

Larwy mogą żerować w łodygach, w drewnie lub w 

korzeniach. Rozpucz jest gatunkiem żerującym na 

lepiężnikach, zaś jego larwa odżywia się korzeniami 

lepiężników jest więc monofagiem lepiężnika. 

• Rozpucz jest znacznie większy od smolika – 

ryjkowca należącego do okazalszych pod 

względem wielkości gatunków w Polsce. 



Chrząszcze drapieżne -  

Biegaczowate 

Biegacz urozmaicony - 

Carabus variolosus 

• Gatunek z 

załącznika 

Dyrektywy 

Siedliskowej Natura 

2000 



Motyle 

 Mieniak strużnik 

Apatura ilia 



Motyle 

 Pokłonnik kamilla 

Limenitis camilla 



 Niepylak mnemozyna 

Parnasius mnemosyne 

Motyle 



Motyle 

 Paź królowej Papilio 

machaon 



Ważki równoskrzydłe - Zygoptera 

 Na terenie BdPN można 
spotkać wiele ciekawych 
gatunków z tego podrzędu 
ważek. Zamieszkują one 
głównie wody stojące i 
sztucznie utworzone oczka 
wodne będące ważnym 
miejscem ich rozrodu i 
żerowania. 

• Łątka dzieweczka Coenagrion 
puella -  samiec 



Tężnica mała  

Ischnura pumilio 

 Wygląd: długość niespełna 3 

cm, rozpiętość skrzydeł 3,5 

cm. Barwa jej ciała, podobnie 

jak się to dzieje u większości 

ważek, zmienia się w ciągu 

życia raz lub kilka razy. 

Tężnica ta może zmieniać się 

z pomarańczowoczerwonej w 

jasno lub oliwkowozieloną. 

Samce tężnic mają czarno-

białe znamię skrzydłowe.  

• Tężnica preferuje wody płytkie, gęsto zarośnięte; jako jedna z pierwszych zasiedla nowo powstałe 

zbiorniki wodne. W Europie występuje wyspowo. Lata od końca maja do początku września. Ponieważ 

jest aktywna tylko podczas słonecznej pogody, złe warunki atmosferyczne mogą silnie ograniczyć jej lot. 

Pokarm stanowią głównie drobne bezkręgowce, zwłaszcza owady.  



 Duże stawy 
porośnięte gęstą 
roślinnością wodną 
są dogodnym 
siedliskiem dla larw 
ważek z rodziny 
żagnicowatych 



Husarz władca Anax imperator 

 Husarz władca zamieszkuje głównie niziny, w 
górach dociera zwykle tylko do wysokości 
kilkuset metrów n.p.m., powyżej 1000 m n.p.m. 
spotykany jest bardzo rzadko. Liczebność: 
prowadzi samotny tryb życia, nigdy zatem nie 
występuje gromadnie, ponieważ jednak jest dość 
pospolity, więc też nie brak go w odpowiednich 
środowiskach. Chętnie zasiedla również, 
podobnie jak wiele innych gatunków ważek, tak 
modne obecnie na zachodzie Europy stawiki 
ogrodowe o naturalnym charakterze. Rozwój: 
lata od połowy czerwca do połowy sierpnia. 
Samica składa jaja pojedynczo, zwykle w 
obumarłe szczątki roślinne pływające po 
powierzchni wody. Rozwój zarodkowy trwa 3 
tygodnie, larwalny 1-2 lata. Pokarm: larwy polują 
na owady wodne, wodopójki, wylęg ryb, kijanki 
itp., a dorosłe husarze na drobne owady latające. 
W środkowej Europie, obok żagnicy mniejszej, 
jest najliczniejszą przedstawicielką rodziny 
żagnicowatych (Aeshnidae).   



Żagnica torfowa  

Aeshna juncea 

 Jest okazałą ważką 
osiąga 7-8 cm 
długości i należy 
do największych 
przedstawicieli 
żagnicowatych. 
Wszystkie plamy 
na jej odwłoku są 
niebieskie. Paski 
grzbietowe są w 
kształcie gwoździa.  

• Zamieszkuje obszary torfowisk wysokich i niskich, także inne wody stojące porośnięte turzycami i 
sitami. Na południu Europy występuje głównie w górach zaś na północy również na nizinach. W 
Alpach do wysokości 2000 m n.p.m., może się tam także rozmnażać. W górach i na północy jest 
lokalnie najliczniejszą ważką. Lata od czerwca do października. Samica składa jaja w leżące w wodzie 
obumarłe gałęzie i do tkanek różnych roślin, np. torfowców. Larwy wylęgają się wiosną następnego 
roku. Cały cykl rozwojowy trwa 3-4 lata.  

• Żagnica torfowa 
Aeshna juncea - 
samiec 
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