
wrzesień–październik 2020

41

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
	jakie są przyczyny wymierania 

stawonogów
	jak chroni się stawonogi
	jakie jest znaczenie stawonogów 

w przyrodzie

DR MARTA WĄSIK / Biolog, toksykolog, wykładowca 
akademicki. Fotograf przyrodniczy i popularyzator nauki 
z dziedziny szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.

PROBLEMY OCHRONY
STAWONOGÓW 
W POLSCE I NA ŚWIECIE 

EKOLOGIA

S
tawonogi są to zwierzęta  
posiadające odnóża kro-
cz ne, które są członowane 
i połączone stawami. Jest 
to najliczniejszy w gatunki 

typ zwierząt.  Zal icza się do nich: 
wymarłe trylobity, wije, skorupiaki, szczę-
koczułkowce i owady. Według IUCN opi-
sano dotychczas 1 058 000 gatunków, 
co stanowi 80% wszystkich żyjących 
zwierząt. Prawdopodobnie wiele z nich 
nie zostało jeszcze opisanych. Najwięcej 
poznanych jest wśród przedstawicieli 
owadów i szczękoczułkowców, samych 
tylko opisanych gatunków owadów jest 
więcej niż wszystkich  roślin i zwierząt 
razem wziętych. Liczba rodzajów chrzą-
szczy jest największa w świecie organi-
zmów żywych, a biomasa mrówek jest 
większa niż wszystkich ludzi. Pomimo 
swej przytłaczającej liczebności wiele 

z nich jest mało znanych i rzadkich. 
Wśród gatunków chronionych znane 
są trzy podtypy: skorupiaków, szczę-
koczułkowców i owadów.

Przyczyny wymierania wielu gatun-
ków, w tym stawonogów, są związane 
z różnymi czynnikami, np. ze zmianami 
środowiska, rozwojem cywilizacji. Jej 
dobitnym obrazem jest produkcja 
żywności, budowa domów, transport 
i turystyka. Prawdopodobnie najwięk-
szym zagrożeniem dla stawonogów są 
monokultury uprawne. Rolnictwo tego 
typu zmniejsza różnorodność gatun-
ków. W krajach tropikalnych szczegól-
nie niebezpieczne jest rolnictwo tzw. 
slash-and-burn, które polega na wyci-
naniu i wypalaniu lasów deszczowych. 
Działania te powodują bezpowrotne 
wyginięcie znaczącej liczby gatun-
ków zwierząt. Kolejnym ważnym czyn-
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Mrówka rudnica – Formica rufa
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nikiem wpływającym na wymieranie 
stawonogów są pestycydy: mogą one 
uśmiercać owady żyjące na farmach, 
polach uprawnych. Poza tym również 
fragmentacja siedlisk jest barierą nie 
do przebycia przez wiele gatunków. 
Dużo z nich w ciągu całego życia nie 
przemierza więcej niż 60 metrów. Frag-

mentacja kolonii uniemożliwia kontak-
towanie się ze sobą i wymianę mate-
riału genetycznego, co zwiększałoby 
odporność populacyjną.

Liczba chronionych stawonogów 
jest trudna do podania, ponieważ wiele 
z nich nie zostało jeszcze opisanych. 
Dla przykładu w Ameryce Północnej 

szacuje się, że może występować 
163 000 gatunków owadów, z czego 
tylko 2/3 jest dotychczas opisana. 
Znanych pajęczaków jest około 70%. 
Najmniej poznane obszary obejmują 
lasy równikowe: jest to związane z naj-
większą różnorodnością gatunkową 
tych terenów, niewystarczającą liczbą 

Błonkówka, dzika pszczoła

Czerwończyk nieparek – Lycaena dispar

Trzepla zielona, samiec – Ophiogomphus cecilia

Tygrzyk paskowany, samica – Argiope bruennichi

Chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych  
– Curculionidae

Skakun
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wykwalifikowanych naukowców, słabo 
rozwiniętą cywilizacją, trudnymi do 
przebycia obszarami. Deszczowy las 
kryje w sobie tysiące, a nawet miliony 
gatunków nieznanych dotychczas 
nauce. 

W obrębie podtypu skorupiaki na 
„Czerwonej liście zwierząt zagrożonych 

wyginięciem” znajdują się przedsta-
wiciele należący głównie do rzędów: 
Amphipoda i Decapoda. Jest ich 18, 
i są to głównie raki, krewetki i kiełże. 
Wiele z nich jest krytycznie zagrożo-
nych wyginięciem. W USA chronione są 
gatunki należące do rzędu Decapoda, 
i są to głównie krewetki.

Do chronionych w Polsce paję-
czaków zaliczane są wszystkie gry-
ziele, poskocz krasny, skakun i tygrzyk 
paskowany. Znacznie więcej gatunków 
znajduje się na „Czerwonej liście…”. 
Ochrona pajęczaków jest szczególnie 
ważna ze względu na rolę tych zwierząt 
w ekosystemach: nie tylko polują na 

Skakun

Tygzryk paskowany, samiec – Argiope bruennichi

Chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych – Curculionidae

Kraśnik goryszowiec – Zygaena ephialtes

Trzmiel ziemny – Bombus terrestris
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owady, ale są pokarmem dla innych 
owadów, ptaków, płazów czy gadów.

Najwięcej chronionych owadów 
jest w strefie umiarkowanej, głównie 
w północno-zachodniej Europie, Ame-
ryce Północnej. Związane to może być 
z ogromną industrializacją tych terenów. 
Ale także występowaniem wielu bada-
czy i miłośników, którzy znają aktualne 
problemy tych gatunków. Rzędem pod-
legającym najbardziej szerokiej ochro-
nie są motyle – główną przyczyną tego 
stanu rzeczy są ich walory estetyczne. 
W wielu państwach na całym świecie 
moty le  zosta ły 
wpisane na listę 
zwierząt całkowi-
cie chronionych 
oraz objęte umo-
wami międzyna-
rodowymi, a także 
zakazem handlu. 
Handel owadami 
jest regulowany 
przez Konwencję 
o Międzynarodo-
wym Handlu Gatunkami Zagrożonymi 
Dzikiej Fauny i Flory (CITES). Lecz nadal 
najlepszą formą ochrony jest ochrona 
środowiska i siedlisk poprzez zakłada-
nie rezerwatów w naturalnych środowi-
skach występowania tych zwierząt. Rolą 
rezerwatów jest ochrona przyrody, kra-
jobrazu oraz gatunków roślin i zwierząt 
zagrożonych wyginięciem. A głównym 
zadaniem ekologów jest zachowanie 
różnorodności gatunkowej owadów, 
całych zespołów entomofauny, a także 
ochrona poszczególnych gatunków.

Problem chronionych gatunków 
dotyka wszystkie państwa na kul i 
ziemskiej. W Wielkiej Brytanii na 22 
500 wszystkich opisanych gatunków 
owadów tylko 12 jest objętych ochroną, 
a w USA (znacznie większy obszar) 
tylko 13. Jest o nich zapis w ustawie 
o Zagrożonych Gatunkach Stanów Zjed-
noczonych. Przykładem gatunku chro-
nionego w USA jest motyl atala (Euma-
eus atalia florida). Należy on do rodziny 
Lycaenidae. Jego zasięg występowa-
nia obejmuje południowo-wschodnie 
wybrzeże płw. Floryda, na Wyspach 
Bahama i Kubie. Dla przykładu w Pol-
sce występuje 31 gatunków chronio-
nych owadów (Rozporządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa z dnia 6. kwietnia 

1995 r.). Przykładem może być jelo-
nek rogacz, którego w Polsce zanoto-
wano jedynie z kilku stanowisk (Beskid, 
Lasy Lublinieckie i Bory Dolnośląskie). 
Jego Afrykańskim odpowiednikiem jest 
rodzaj Colophon.

Na całym świecie jest wiele organi-
zacji skupiających kolekcjonerów i miło-
śników owadów. Przykładem może być 
Brytyjskie Towarzystwo Ochrony Motyli. 
Organizacja ta ma wiele własnych farm, 
motylarni i wystaw w całym Królestwie. 
W USA jest organizacja o nazwie Xer-
ces Society. Powstała w 1971 r., a jej 

głównym zadaniem jest ochrona różno-
rodności bezkręgowców i ich siedlisk. 
W Polsce istnieją także koła i towarzy-
stwa naukowe. Przykładem jest Polskie 
Towarzystwo Entomologiczne (PTEnt) 
podzielone na sekcje, np. lepidopte-
rologiczna itp. Oprócz nich są również 
inne, jak Śląskie Towarzystwo Entomolo-
giczne, które skupia miłośników w okre-
ślonej części kraju. Często te organiza-
cje drukują własne czasopisma, mają 
strony internetowe, wydają publikacje 
o tej tematyce.

Oprócz wyżej wymienionych orga-
nizacji istnieje jeszcze Międzynaro-
dowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), 
która w „Czerwonej księdze” wymienia 
70 gatunków bezkręgowców objętych 
ochroną. Każdemu z wymienionych 
gatunków nadano odpowiedni status: 
ginący, zagrożony i rzadki. W tej księdze 
wymienia się dla przykładu 24 gatunki 
motyli, 11 gatunków mrówek. W Polsce 
pojawiła się w 2002 roku „Czerwona 
lista zwierząt ginących i zagrożonych”, 
która dokładnie wymienia gatunek oraz 
podaje odpowiednią klasyfikację: dane 
niepełne, najmniejszej troski, bliskie 
zagrożenia, narażone, zagrożone, kry-
tycznie zagrożone i wymarłe. W Polsce 
funkcjonują także: „Czerwona księga”, 
rezerwaty przyrody, parki narodowe oraz 

program Natura 2000, który stara się 
chronić bioróżnorodność biosfery.

Szczególnie zagrożone są owady 
żyjące na wyspach oceanicznych 
oddalonych od lądu tysiące kilome-
trów. Bariera, jaką jest morze, sprawia, 
że małe zmiany mogą spowodować 
wymarcie całej populacji, która jest 
bardzo często endemiczna. Dobrym 
przykładem jest tasmańska muszka 
potokowa, motyl drzewny z Sulawesi, 
mrówka ze Sri Lanki oraz skorek z wyspy 
św. Heleny. Wymarła populacja jest już 
nie do odtworzenia. 

Stawonogi są 
to zwierzęta nie-
doceniane, i nie-
zbędne w życiu 
cz ł ow ieka .  I ch 
zagłada spowo-
duje niewyobra-
ż a l n e  z m i a n y 
w ekosystemach. 
Dla przykładu: kryl 
jest ważnym ele-
mentem łańcu-

chów pokarmowych. Wiele skorupiaków 
to pokarm dla człowieka. Pajęczaki są 
to drapieżnicy utrzymujący równowagę 
w środowisku. Skoczogonki (Collembola) 
to ważni detrytusożercy, swoista „minie-
kipa sprzątająca” żyjąca w ściółce. Wiele 
rzędów owadów zaangażowanych jest 
w zapylanie roślin, np. błonkoskrzydłe, 
motyle i niektóre chrząszcze (ryjkowco-
wate). Ryjkowiec palmowy zapyla kwiaty 
palmy w Afryce i Malezji. Brak takich zapy-
laczy spowoduje brak owoców na Ziemi. 
Hodowle jedwabnika morwowego dostar-
czają jedwabiu. A mrówki z rodzaju For-
mica stanowią ważny składnik ekosys-
temów. Owady zapylają kwiaty, ponadto 
niektóre z gatunków motyli czy ważek 
służą jako biowskaźniki do określania 
zanieczyszczenia środowisk, owady 
pomagają również człowiekowi w walce 
ze szkodnikami upraw.

Nietrudno dostrzec, że stawonogi 
są ważną, nieodzowną częścią bios-
fery. Są to najliczniejsze zwierzęta, które 
odgrywają niezaprzeczalnie ogromną 
rolę na Ziemi. Życie człowieka bez nich 
w obecnym kształcie jest niewyobra-
żalne. Aktualnie wiele gatunków owa-
dów jest zagrożonych wyginięciem, dla-
tego konieczne jest stosowanie równych 
formy ochrony stawonogów oraz środo-
wiska, w którym występują naturalnie. 

Rolą rezerwatów jest ochrona przyrody, krajobrazu oraz 
gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

A głównym zadaniem ekologów jest zachowanie 
różnorodności gatunkowej owadów, całych zespołów 

entomofauny, a także ochrona poszczególnych 
gatunków.


