
Trzmiel przy pracy

Œwiat owadów

Owady to najliczniejsza gromada stawonogów. Jest ich wiêcej, ni¿ wszystkich pozosta³ych zwierz¹t. Istnieje 
oko³o miliona poznanych i opisanych gatunków, podejrzewa siê, ¿e mo¿e byæ ich wielokrotnie wiêcej. 
Wiêkszoœæ krajowych owadów to motyle, chrz¹szcze, b³onkówki i muchówki. Ich ogromna ró¿norodnoœæ 
sprawia, ¿e wystêpuj¹ we wszystkich œrodowiskach stanowi¹c istotny sk³adnik ka¿dego ekosystemu. Owady 
zapylaj¹ roœliny, reguluj¹ liczebnoœæ szkodników, redukuj¹ iloœæ szcz¹tków organicznych, stanowi¹ wa¿ny 
element ³añcucha pokarmowego. 
Niektóre owady, takie jak komary i wa¿ki, do rozwoju potrzebuj¹ œrodowiska wodnego, w którym rozwijaj¹ 
siê ich larwy. Czêœæ z nich ca³e ¿ycie spêdza w wodzie: nartniki, pluskwiaki i chrz¹szcze wodne. Nad wodami 
na owady poluj¹ ptaki i nietoperze, na przyk³ad nocek rudy. 
Wa¿n¹ grup¹ owadów s¹ owady spo³eczne. W Polsce s¹ to pszczo³owate: pszczo³y, trzmiele i pszczolinki oraz 
mrówki. Mrówki rudnice buduj¹ mrowiska zamieszkiwanych nawet przez 100 tysiêcy osobników 
podzielonych na 3 kasty: bezp³ciowe robotnice, samicê (królow¹) i samce. Mrowiska sk³adaj¹ce siê z 
podziemnych komór i korytarzy siêgaj¹cych nawet 2 metrów w g³¹b oraz z nadziemnego kopca 
zbudowanego z ga³¹zek i igie³ drzew. Jako owady drapie¿ne ograniczaj¹ rozprzestrzenianie siê owadów 
roœlino¿ernych oraz oczyszczaj¹ œrodowisko ze szcz¹tków organicznych. Krajowe pszczo³owate dziel¹ siê na 
pszczo³y w³aœciwe (np. pszczo³y miodne i trzmiele) oraz pszczolinki (wiêkszoœæ dziko ¿yj¹cych). Istnienie 
wielu gatunków roœlin zale¿y od pszczo³owatych jako zapylaczy, bez których roœliny te nie mog³yby siê 
rozmna¿aæ. 

Biologia mrówek jest bardzo ciekawa: np. mrówki amazonki wykradaj¹ larwy innych mrówek i zatrudniaj¹ je 
jako niewolnice, inne mrówki wychowuj¹ podrzutki owadów i pajêczaków (tzw. myrmekofile), niektóre doj¹ 
mszyce a nawet (gatunki afrykañskie i amerykañskie) hoduj¹ grzyby. 
Nauka zajmuj¹ca siê owadami to entomologia.
Oprócz owadów do stawonogów nale¿¹ skorupiaki, wije i pajêczaki
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Gdy zginie ostatnia pszczo³a, ludzkoœci pozostan¹ tylko 
cztery lata ¿ycia

Albert Einstein 
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