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Oligochaeta, Mollusca i Chironomidae.

Przy jakichkolwiek wątpliwościach należy bezwzględnie odstąpić od dokładnej analizy,
poprzestając na określeniu jednostki systematycznej wyższego rzędu.
Wcześniej ukazały się zeszyty poświęcone Cladocera, Copepoda, Rotatoria, Ciliata,

specjalistycznie, odstępowałem od dokładnego opisu i omówienia danego taksonu. W niektórych
przypadkach, przy opisach i na rysunkach pominąłem również cechy drugorzędne dla zmniejszenia
do minimum możliwości omyłki, pozostając przy wyróżnieniu i wskazaniu cech najistotniejszych.
Cechy porównywane muszą być bezwzględnie zgodne na badanym okazie z cechami opisanymi
lub narysowanymi. Tylko w takim przypadku można mieć pewność prawidłowej identyfikacji.

może przysporzyć trudności, lub wręcz doprowadzić do mylnych ustaleń osoby nie przygotowane

młodzież szkół ponadpodstawowych. Do nich niniejsze opracowanie jest skierowane.
Przy opisie cech identyfikacyjnych, tam gdzie wymagana jest znajomość hermetycznej
(dla niespecjalistów) terminologii, lub tam gdzie wyróżnienie jakiejś cechy systematycznej

naukowych, pracowników różnego rodzaju służb zajmujących się szeroko pojętą ochroną
środowiska, rybaków praktyków, studentów różnych kierunków studiów biologicznych, a nawet

dotyczących zagadnień zanieczyszczeń wód itp. Badania te stanowią zdecydowaną większość
w działalności naukowej i praktycznej w zakresie hydrobiologii, absorbują wielu pracowników

występujące gatunki nie mają zwykle istotnego znaczenia w badaniach ekologicznych, rybackich,

i niepospolite. Interesują one zwykle tylko faunistów, systematyków, morfologów czy
zoogeografów, a więc tych, którzy w swoich badaniach posługują się opracowaniami
specjalistycznymi, szczegółowo omawiającymi określoną grupę zwierząt. Sporadycznie

Niniejszy zeszyt jest jednym z serii opracowań dotyczących poszczególnych grup
systematycznych bezkręgowców wodnych. Zawiera on opisy i rysunki niektórych,
najważniejszych taksonów występujących w naszych wodach. Spośród dużej liczby gatunków
zamieszkujących różne cieki i zbiorniki wodne naszej strefy klimatycznej, tylko niewielka ich
częsc występuje często, czy niekiedy masowo. Pozostałe, tow większosci przypadkow te taksony,
które znajdywane są rzadko lub występują w specjalnych środowiskach, nierozpowszechnione

Od Autora

-

muchówki (larwy)

są to plamki oczne (poza Culicidac, u których są oczy złożone). Czułki rozwinięte

są na ogół słabo rozwinięte.

stadium rozwojowego.
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Prawidłowej identyfikacji larw Diptera można dokonać jedynie na osobnikach ostatniego

anatomicznych.

rysunkach zaznaczono tylko niektóre części ciała, najważniejsze z punktu widzenia cech

Ze względu na często bardzo skomplikowaną budowę różnych muchówek, na niektórych

-

dłuższą lub krótszą rurkę oddechową syfon.

czasem występują skrzelowate wyrostki. Tylny koniec ciała jest niekiedy wyciągnięty i tworzy

słabo, najczęściej 1-2 członowe. Układ oddechowy zwykle skiada się z przetchlinek i tchawek,

Najczęściej

Często jest pokryta licznymi włoskami i szczecinkami. Oczy larw

i zagłowowe. Niekiedy głowa ma budowę jednolitą i tworzy dość zwartą puszkę głowową.

głowie jest ona podzielona szwami na kilka części: czoło, nadustek, płytki policzkowe

wciągnięta w głąb I segmentu (zagłowowego). U niektórych muchówek o dobrze wykształconej

schitynizowanej, do całkowicie uwstecznionej. Niekiedy głowa jest częściowo lub całkowicie

głowa jest bardzo zróżnicowana, od dobrze rozwiniętej puszki głowowej, jednolitej, silnie

występować włoski, szczecinki, chitynowe płytki i wyrostki. U różnych grup muchówek

niekiedy segmenty zlewają się lub występują segmenty wtórne. Na powierzchni ciała mogą

larw muchówek jest wydłużony, robakowaty. Ciało podzielone na różną liczbę segmentów,

-

u nich mogą wtórne narządy ruchu pseudopodia, przylgi, haczyki itp. Kształt ciała większości

Od larw innych owadów odróżnia je przede wszystkim brak odnóży. Wykształcić się

Rząd Diptera

Sp.

-

rys. 2

-

-

-6-

jasna, pokryta drobnymi kolcami. Orzęsione płaty tylne krótkie (rys. 3 B).
Występuje w drobnych zbiornikach wodnych i w stawach.

-

Nibynóżki dłuższe niż szersze (rys. 3 A). Na stronie grzbietowej odwłoka nie ma rozetek
grzbietowych wieńców pierzastych rzęsek. Na stronie brzusznej i na bokach VI-VIII segmentu
odwłoka długie włoski. Część końcowa chitynowego wyrostka ogonowego stosunkowo szeroka,

Dixella sp. (syn. Paradixa) rys. 3

i silnie zarośniętych.

Występuje w małych i średniej wielkości potokach, w miejscach zacisznych i zacienionych

wyrostka (rys. 2 C).

bokach VI-VIII segmentu odwłoka brak długich włosków. Część końcowa chitynowego wyrostka
ogonowego wąska, ciemna. Orzęsione płaty tylne sięgają maksymalnie końca chitynowego

Pseudopodia szersze niż dbiższe (rys. 2 A). Na stronie grzbietowej na 11 (lub III) do VII segmentu
odwłoka rozetki grzbietowe wieńce pierzastych rzęsek (rys. 2 B). Na stronie brzusznej i na

Dixa

część ciała wystaje ponad powierzchnię.

przedmioty (kamienie, łodygi itp.). Przyjmującharakterystyczne ułożenie w kształcie odwróconej
litery U (rys. 1), utrzymując głowę i koniec ciała pod powierzchnią wody. Wygięta, środkowa

rurkowaty wyrostek ogonowy z sześcioma szczecinkami na końcu (rys. 1 b).
Larwy występują w powierzchniowych warstwach wody, zasiedlając podwodne

Ciało składa się z wyraźnie wyodrębnionej głowy, trzech dobrze widocznych segmentów
głowie
tułowia i 10 segmentów odwłoka. Ciało na całej długości jednakowej szerokości. Na
Na dwóch
paraj ednoczłonowych czułków, niekiedy pokrytych ząbkami. Oczy po bokach głowy.
niewielkie
pierwszych segmentach odwłoka po jednej parze pseudopodiów, zaopatrzonych w
ku
haczyki. Na VIII segmencie odwłoka przetchlinki. Po bokach IX segmentu, wyciągnięte
tyłowi, dwa orzęsione płaty tylne płytki przetchlinkowej (rys. 1 a). Pomiędzy nimi chitynowy,

Rodzina Dixidae

A

A
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Rys. 3

Rys. 2

C

a

Rys. I
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ChaobOrus c,ystalliJlttS (De G
eer) (syn. Corethra pluiniCOrn (De Gee
is)
r) rys. 6
Dhgość ciała do 13 mm. Przedn cz
ia ęść głowy bocznie zwężona. podstawy czuł
ków
zbliżone do siebie. Człon czułka z cięc
iem przy podstawie (rys. 6 A). Na żuwac
zk
dr
ac
h ugi,
mały ząbek z boku, na rodkoWy1n, trzec
im zębie. Zęby do połowy dgości pigmen
towane
(rys. 6 B). Sztyleciki rozszerzone, esow wygię
ato
te, z ząbkami na przednim brzegu zą ko
b
,
ńco”
ciągniętY w dług ko
i lec (rys. 6 C). Tułów dłużonY grzbietO
,
btZusz owalny (rys. 6 D).
Tylna para pęcherzyków hydrostatyczny
ch w siódmym segmencie odwłoka. Palcow sk
ate rzela
na końcu zaostrzone.
Występuje głównie w lit
oralu jezior i w drobnych zbiornikac wodny
ch.
h

-

-

Chaoborus (syn. Corethra) Jk
nt ns (Meigen) rys. 5
Dgość ciała do 12 mm. Przednia częś gł
ć owy bocie silnie ężofla. Podsta czułkó
w
zbliżone do siebie. Człon czułka z cięc
iem przy podstawie (rys. 5 A). Na żuwac
zk
dr
ug
ach
i,
mały ząbek między pieSZym a trzeci du
m żym zębem. Zęby z pigmentowanymi końc
am
i
(rys. 5 B). Szleciki rozszerzon z ząbk
ami na przednim brzegu, ząb końc ciąg
e,
nię
o
w długi kolec (rys. 5 C). Tułów dhiżony grzb
ietObrzusz owalny (rys. 5 D). Tyln pa
,
a
ra
pęcherzyków hyd ostatYcz
ny w siódmym segmencie odwłoka.
Wykazuje typowe dobo
we migracje nocą przebywa w toni wod
nej, w ciągu dnia
w osadach dennych. Występuje w różnyc ty
h pach wód.

podrodzina ChaObori
flae (wodZieflie)
Ciało składa się z głowy wyraźnie 0
ddzieloflej od tułowia łożofleg
,
O ze zlanych ze sobą
segmentów i z 9 segmentó odwło węż
w
ka,
szych od hiłowia. Ósmy i dziewią segmen ężof
lY.
t
Ciało przezroczYstej raźnie widoczn oc
e zy i małe oczka laalne. Dwie pary pęcherzykó
w
hydroStac
Y umieSzcz0 są w tułowiu i najczęściej w siódmym segmen
odwłoka
ci
e
(rys. A). UmożliWią one utrzymyw
4
afl się la na róych głębokośCiac Na głowie czułki
chwytne, zakończone 35 mocny
mi, lekko zagiętymi szczecinkami (rys. 4 B a). Za czułka
mi, na
brzusznej stronie ciała dwa pęcz dł
ki ugich, gładkich szczecinek (rys. 4 B b) przy
i
\yaTgo
szczecinki różnej budowy (sztylec
iki) (rys. 4 B c) oraz żuwaczki z dużymi, ostry zę
bami
m
i
(rys. B d). Na końcu ciała dwie pary krótki sz
4
ch czecinek, palcowate skrzela i od sony brse
j
wachlarzowat ułożone cien
kie, pierzaste włoski (rys. 4 A).
o
Drapieżnik żyjący w stree wolne w
j ody i w osadach dennych.

Rodzina Culicidae (komar
y)

A

B

B

A
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R
ys.

\cc:

5
R
ys.

4
R
ys.

cl

a
b

D

-

-

(rys. 9B d)

-
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-

brzusznej silnie oinięty rząd włosków tworzących pletwę (rys. 9 B c) i dwie pary slzeli

i zewnętrzne ( oraz przy podstawie czułków (g). Czułki ótkie, pałeczkoWate z jednym
włoskiem w dolnej lub środkowej części, łótkimi kolcami i jednym włoskiem na gzcciC.
Syfonu brak. Przetchlinka na grzbietowej stronie VIII segmentu odwłoka i grzebyk z kolców
ułożony grzbietowo-br szrne (rys. 9 B a). Ostatni segment odwłoka na stronie grzbietOW ze
gjnizoWafly1n siodełkiem (rys. 9 B b), obejmująCYm część lub ca seent. Na stronie

Głowa wydłużona na jej grzbietowej powierzchni liczne, różnie ułożone włoski
(rys. 9 A). Na rysunku (i na następnych) zaznaCZoflO tylko niektóre z nich, istotne przy
identyfikacji: parzyste nadustka wewnętrzne (a) i zewnętrzne (b), poniżej nich, tylne (c).
w środkowej części tarczy głowowej, parzystej czołowe ewnętrzfle (d), środkowe (e)

-

Anopheles (widliszek) rys. 9

włosków na stronie grzbietowej głowy i na czułkach.

-

(rys. 8 A) lub ukośne Culicifli (rys. 8 B).
istotnymi cechami entyfikacyjflYmi są: kształt, budowa i rozmieszczenie włosków
i kolców na syfonie, budowa hisek na ostatnim segmencie tułowia (doUCzy Culicifli), ksztah

-

Larwy komarów oddychają powietrzem atmosferycznym za pomocą przetchlinek.
prjmująPy tym Crakterystyne ułożenie pod powierzchnią wodY, poziome ophelini

odgięty na stronę brzuszną ciała, na jego końcu otwór odbytowy, wokół którego znajdują się
dwie pary seli (speiających fuicjC osmoregulacyj) w postaci workowach wyrostków
(rys. 7 A i B d). Na brzusznej stronie najczęściej występuje płetwa (organ ruchu) utworzona
z silnie ozwinięch rozgałęZi0fly włosków (rys. 7 A i B e).

szczecii, z boku często włoski. Tułów bardzo szeroki (rys. 7 A i B b), z zadatkami slzydeł
i odnó, szczególnie dobrze widocznymi U la ostaieg0 stadium rozwojowego. Na VIII
seencie odwłoka przetchlinki bezpośrednio na powierzchni grzbietowej strony ciała u
Anophelifli (rys. 7 A c) lub na szczycie różnej długości syfonu (rurki oddechowej) U Culicini
(rys. 7 B c), zamykane wieczkiem w postaci płytki przetchliflkowej. Ostatni segment odwłoka

Ciało składa się z gło w chitynowej kapsule, trzech zlanych ze sobą segmentów tułowia
i 9 segmentów odwłoka. Powierzchnia ciała obcie poa różnego rodzaju włoskami. Po
bokach, z przodu głowy jednoczlofl0 pałeczkowate czułki (rys. 7 A i B a), na ich końcu

podrodzina Culiciflae

A

A

-

II

Rys.9

Rys. 8

Rys.7

-

B

B

-

-

12
-

-

A. clayiger Meigefl (syn. A. bifurcatlis Linnć) rys. 12
Pigmentacja ciała różna, najczęściej ciemnozielona Szerokość gło równa jej długości. Włoski
nadustka długie, z jeliczflymi bocznymi gałązkami. ewnętrzfle dwukrotnie dłuższe niż
zewnętrzne, równe długości czułków, lne krótkie, słabo zwiniętC. Włoski czołowe długie
i pieaSte wewnętrzne i środkowe końcami wystająPOza obręb kapsu głowowej, zewnętrzne
usytuowane bardziej z przodu głowy niż pozostałe i nieznacznie od nich krótsze. Włoski
u podstawy czułków długie, na końcu rozwidlone (s. 12 A). Czułki równe połowie długości
gło, po stronie wewnętrznej z drobnymi ząbkami, włosek w dolnej części czułka (s. 12 B).
Występuje w zacienionych wodach stojących lub leniwie pnących.

VI segmencie odwłoka pierzaste.
Występuje w różnych typach wód, również w drobnych, okresowo wysychających
zbiornikach. Często w zbiorniczka dziupli drzew.

A. plumbeus StepheflS rys. li
Kapsuła głowowa ciemnobrązowa Głowa dłuższa niż szersza. Oczy słabo zwiflięte. Włoski
nadustka cienkie, z 2-3 gałązkami bocznymi. ewnętrZfle włoski nadustka blisko dwukrotnie
krótsze niż ewnętfle. Odstęp pomiędzy wnętrZnymn a ewnętrzflym włoskiem blisko 1,5
raza dłuższy niż odstęp pomiędzy ewnętrZflymi Tylne włoski cienkie i proste, ich podsta
znajdują siębarii na zewnąz niż podstaw zewnęY włosków nadustka. Włoski czołowe
cienkie, proste i krótkie, podobnej długości jak tylne. pozostałe włoski krótkie i proste,
za jątkiem rozgałęzionych włosków u podsta\ cłków. Czułki krótkie (1/3 długości gło),
ciemne, gładkie. Włosek na czułku nieco poniżej środka długości czułka. Boce włoski na 1V-

oświetlonych, wśród roślin.

-

A. ex grege maculipennis Meigen rys. 10
Pigmentacja kapsu głowowej bardzo różna. Wewnętrzne włoski nadustka bardzo długie,
rozgałęzione, tylne
pierzaste blisko siebie. Zewnętrzne krótsze od wewnętrzflY, drzewiasto
krótkie, słabo zwinięte, nie sięgają podstawy przednich włoskÓW nadustka. Włoski czołowe
długie, pierzaSte ewnętrzfle nieznacznie przed środkoWY1, podobnej długości. Włosek na
rozgałęziają
czułku pr jego podstawie, luótki. Boczne wioski na IV-VI segmencie odwłoka
się na niewiele gałęzi przy podstawie włoska, nie pierzaste.
Występuje w różnych typach wód, stach i okresowo wysychającYch yk1e dobrze

A

Rys. 11

Rys. 10

-

13

-

Rys. 12

B

13

-

14

-

h.

segmencie odwłoka. Łuski z ząbkami na bocznych krawędziach (rys. 14 C).
Występuje w drobnych, zarośniętych, nasłonecznionych zbiornikach wodnyc

znie dłuższe niż średnica
syfonu w miejscu ich usytuowania, końcowe o połowę krótsze. Grzebień z 10-13 kolców zach
odzi
za dolne włoski syfonu (rys. 14 A). Kolce z 3-5 ząbkami na dolnej krawędzi (rys. 14
B). Rurka
oddechowa wewnątrz syfonu, szersza niż połowa szerokości syfonu. Grupa ok. 50 łuse
k na VIII

rozmieszczonych naprzemianlegle. Najniższe włoski na syfonie nieznac

czułka. Syfon cztery razy dłuższy niż szerokość jego podstawy, równomiern zwężają się ku
ie
cy
szczytowi, z 8-10 parami rozgałęzionych włosków, wyłącznie na tylnej stronie syfo
nu,

zewnętrzne z 7-8 gałązkami, środkowe z 2-4 i wewnętrzne z 2-5 gałązkami. Czułki zwę
żające
się ku końcowi. Włosek na czułku z 15-25 pierzastych gałęzi, dochodzących do połowy długości

-

C. (Barraudius) inodestus Ficalbi rys. 14
Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys. 9 A d-f) drobne, dobrze rozwinięte pierzas
te,
,

-

pary rozgałęzionych włosków, w dolnej części grzebień krótkich kolców (rys. 13 B). Na bocznej
stronie VIII segmentu odwłoka grupa hisek. Łuski bez ostrego kolca głównego, boczne i górne
krawędzie ząbkowane. Na ostatnim segmencie odwłoka ptka chiowa siodł obejmu
o,
jące
segment i płetwa z silnie rozwiniętych, rozgałęzionych włosków.

(rys. 13 A). Syfon po stronie grzbietowej ciała, na końcu VIII segmentu odwłoka. Na jego
szczycie przetchlinka z chitynową płytką. Na tylnej lub bocznej stronie syfonu co najmniej trzy

Głowa duża i szeroka. Włoski czołowe długie, rozgałęzione, rozmieszczone w linii prostej.
Czułki długie z rozgałęzionym włoskiem w górnej części czułka i szczeciami na jego końcu

..ute.r-ryS.

Rys. 14

C

A

A

-

15

-

Rys. 13

B

-

16

-

Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys 9 A d-f) dobrze rozwinięte, pierzaste, zewnętrzne
z 6-10 gałązkami, środkowe i wewnętrzne z 3-5 gałązkami. Czułki krótsze niż długość głowy,
nieco wygięte, pokryte drobnymi kolcami. Włosek w górnej części czułka, z 20-30 (f. pipiens)
lub 25-35 (f. niolestus) pierzastymi gałązkami, sięgającymi maksymalnie 1/3 długości czułka.
Syfon S lub nieco więcej razy (f. pipiens) (rys. 16 A) lub ok. 4 razy (f. molestus) (rys. 16 B)
dłuższy niż szerokość jego podstawy, nieznacznie zwężający się ku końcowi, z 4 parami włosków,
składających się kolejno z trzech, trzech, dwóch i dwóch gałązek (f. pipiens) i 3-8, 2-7, 2-7
i 2-5 gałązek (f. motestus) przy brzegu tylnej strony syfonu. Drugi włosek od szczytu najbardziej
odsunięty od tylnego brzegu syfonu. Rurka oddechowa wewnątrz syfonu szersza niż połowa
średnicy syfonu. Grzebień z 12-18 ciasno ułożonych kolców, nie dochodzący do najniższego
włoska (rys. 16 A i B). Kolce z kilkoma ząbkami na dolnej krawędzi (rys. 16 C). Grupa ok. 50
wydłużonych łusek na VIII segmencie odwłoka. Łuski na bocznych i szczytowych krawędziach
z drobnymi ząbkami (rys. 16 D). Skrzela jednakowej długości, nie krótsze niż włoski płetw
(f. pijens) (rys. 16 A) lub dolna para skrzeli nieznacznie krótsza niż górna, skrzela znacznie
krótsze niż włoski płetw (f. inolestus) (rys. 16 B).
Występuje w różnego typu drobnych zbiornikach wodnych, również w kałużach
i sztucznych zbiornikach (beczki z wodą, baseny przeciwpożarowe itp.). Znosi wody silnie
zanieczyszczone substancjami organicznymi.

-

C. (Culex) pipiens Linnć rys. 16

Występuje w dobrze nasłonecznionych, zarośniętych zbiornikach wodnych.

Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys. 9 A d-f) dobrze rozwinięte, pierzaste, zewnętrzne
z 6-8 gałązkami, środkowe pojedyncze, wewnętrzne dwudzielne. Czułki równe długości głowy,
lekko wygięte. Włoski w górnej części czułka z 25-30 gałązkami, nieznacznie krótszymi niż
długość czułka. Syfon 7 razy dłuższy niż szerokość jego podstawy, lekko rozszerzony przy
podstawie i na końcu, z 4-6 parami rozgałęzionych włosków po bokach tylnej strony syfonu.
Włoski dłuższe niż średnica syfonu w miejscu ich usytuowania. Grzebień z 13-16 kolców, nie
dochodzący do najniższego włoska (rys. 15 A). Kolce z 1-2 ząbkami na dolnej krawędzi
(rys. 15 B). Rurka oddechowa wewnątrz syfonu węższa niż połowa średnicy syfonu. Grupa ok.
50 wydłużonych łusek na VIII segmencie odwłoka. Końcowa i boczna krawędź łusek ząbkowana
(rys. 15 C).

-

C. (Neoczilex) territans Howard, Dyar et Knab rys. 15

A

-

C

17

-

Rys. 16

Rys. 15

-

-

18

-

Głowa niezbyt duża, ok. 1,5 raza szersza niż dłuższa. Czułki krótsze niż długość głowy, lekko
wygięte. Włosek z trzema gałązkami, krótki, w górnej części czułka. Na czułkach brak drobnych
ząbków. Syfon nieznacznie zwężający się ku końcowi, krótki i szeroki (stosunek długości do
szerokości ok. 2). Rurka oddechowa wewnątrz syfonu szeroka. Para włosków z 12-14 gałązkami.
Grzebień z 4-7 grubych, dużych kolców na prawie całej długości syfonu (rys. 19 A). Kolce
gładkie lub z pojedynczymi ząbkami na dolnej krawędzi (rys. 19 B). Grupa ok. 60 łusek na VIII
segmencie odwłoka. Łuski różnego kształtu (rys. 19 C). Ostatni segment odwłoka krótki, lekko
rozszerzony na końcu. Skrzela krótkie. Przed płetwą cztery krótkie, rozgałęzione włoski.
Występuje przeważnie w silnie zanieczyszczonych zbiornikach wodnych.

-

C. (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart) rys. 19

-

-

C. (Theobaldia) alaskaensis Ludlow rys. 18
Głowa znacznie szersza niż dłuższa. Wioski czołowe (rys. 9 A d-f) pierzaste, zewnętrzne z 9-11
gałązkami, środkowe z 2-3, wewnętrzne z 5-6 gałązkami. Czułki krótsze niż połowa długości
głowy, lekko wygięte, nieznacznie zwężające się ku końcowi. Włosek w dolnej części czułka,
z co najmniej 8 gałązkami, sięgający końca czułka. Na czułkach rzadkie, drobne kolce. Syfon
nieznacznie zwężający się ku końcowi, krótki i szeroki (stosunek długości do szerokości ok.
2,7), z parą włosków z 7-10 gałązkami. Grzebień z 6-8 kolców, które w kierunku końca syfonu
przekształcone sąw rząd długich, cienkich włosków (rys. 18 A). Dolna krawędź kolców z 1-2
ząbkami (rys. 18 B). Grupa 30-50 łusek na VIII segmencie odwłoka. Boczne krawędzie łusek
pokryte niezbyt gęstymi ząbkami, nie zwężają się w części środkowej (rys. 18 C). Grupa trójkątnie
ułożonych łusek od strony końca segmentu otoczona pięcioma pojedynczymi i rozgałęzionymi
włoskami dolny z 5-6 gałązkami, następny pojedynczy włosek, kolejny (najsilniej rozwinięty)
z 8-10 gałązkami, następny z 2-3 i szczytowy z 6-9 gałązkami (rys. 18 A). Ostatni segment
odwłoka bardzo krótki. Przed płetwą cztery krótkie, rozgałęzione włoski.
Występuje w stałych zbiomikach wodnych, lekko zacienionych, o skąjej roślinności,
często z dnem pokrytym liśćmi.

Głowa szeroka. Włoski czołowe dobrze wykształcone, rozmieszczone w linii prostej.
Czułki krótkie z pojedynczym włoskiem bocznym (rys. 17 A), lub długie z rozgałęzionym
włoskiem (rys. 17 B). Syfon po stronie grzbietowej ciała, na końcu VIII segmentu odwłoka. Na
jego szczycie przetchlinka z chitynową plytką. Na tylnej stronie syfonu, przy podstawie jedna
para włosków i grzebień krótkich kolców, niekiedy przechodzący w rząd włosków (rys. 17 C).
Na bocznej stronie VIII segmentu odwłoka grupa tępo zakończonych łusek. Łuski bez kolca
głównego. Na ostatnim segmencie odwłoka płytka chitynowa siodło, obejmująca całkowicie
segment, płetwa z silnie rozwiniętych, rozgałęzionych włosków, przed nią jeden lub kilka
rozgałęzionych, krótkich włosków. Skrzela wąskie.

-

Ctiliseta (syn. Theobaldia) rys. 17

A

Rys. 18

/i:

J
-

BE-
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-

Rys. 17

A

C

Rys. 19

-

20
-

czołowe (rys. 9 A d- dłuższe niż długość głowy,
Głowa 1,5 raza szersza niż dłuższa. Włoski
gałązkami. Czułki dłuższe niż długość głowy,
zewnętrzne z 6-7, środkowe i wewnętrzne z 2-3
w
z włoskiem silnie rozwiniętym, położonym
esowato wygięte, pokryte drobnymi kolcami,
6-7 ra dłuższy niż szerszy, słabo zwężający
górnej połowie czułka. Syfon długi i wąski, prosty,
sięga 1/3 długości syfonu. Grzebień z 5-8 długich,
się ku końcowi. Para włosków z 4-6 gałakarni
w 1/6 wysokości syfonu, odstaje nieco od
wąskich kolców. Końcowy kolec, umieszczony
drobnymi ząbkami (rys. 21 B). Przy podstawie
pozostałych (rys. 21 A). o1na krawędź kolców z
Grupa więcej niż 100 łusek na VIII segmencie
syfonu nie ma dodatkowych długich kolców.
w części środkowej, na końcu zaokrąglone
odwłoka. Łuski długie i wąskie, silnie zwężone
Skrzela o połowę krótsze niż długość ostatniego
(rys. 21 C). Ostatni segment odwłoka długi.
rozgałęzionych włosków.
segmentu odwłoka. Przed płetwą 6 krótkich,
zbiornikach wodnych.
Występuje w stałych, śródleśnych, zacienionych

-

21
C. (Culicella) morsitans (Theobald) rys.

-

wachlarza
A d- pierzaste, zewnętrme w postaci
Głowa bardzo szeroka. Włoski czołowe (rys. 9
niż połowa
wewnętrzne z 5-8 gałązkami. Czułki krótsze
z 7-12 gałązkami, środkowe z 2-3,
gałązek
zwężające się ku końcowi. Włosek z 9-14
długości głowy, leidco wygięte, nieznacznie
dość
Na czułkach rzadkie, drobne kolce. Syfon
położony nieznacznie poniżej środka czułka.
parawłosków
silnie zwężający siękukońcowi.
długi (stosunekdługości do szerokości ok. 3,8),
13-15
długości syfonu (rys. 20 A). Grzebień z
ok. 9 gałązkami nie dochodzącymi do połowy
syfonu
ząbkami (rys. 20 B). W kierunku końca
długich kolców. Dolna krawędź kolców z 2-3
sieającycb do połowy lub 2/3 długości syfonu.
kolce przekształcająSięw rząd długich włosków
niezbyt
odwłoka. Boczne krawędzie łusek, pokryte
Grupa 50 lub więcej łusek na VIII segmencie
trójkątnie
na końcu zaokrąglone (rys. 20 C). Grupa
gęsto ząbkami, zwężająsię w części środkowej,
otoczona pięcioma poj edynczYrni i rozgałęzionYmi
ułożonych łusek od strony końca segmentu
rozwinięty)
pojedynczy, kolejny włosek (najsilniej
włoskami dolny z 5-6 gałązek, następny
płetwą 2-3
z 6-9 gałązkami (rys. 20 A). Przed
z 8-10 gałązek, następny z 2-3 i szczytowy
segmentu.
rozgałęzione włoski. Skrzela równe długości ostatniego
duże zanieczyszczenia wody.
Występuje w różnych typach wód. Wytrzymuje

-

20
C. (Theobaldia) annulata (Schrank) rys.

A

A

C

-

21

-

Rys. 21

Rys. 20

-

siodełko, obejmujący pierścieniowo segment. Płetwa z silnie rozwiniętych,

-

22

Występuje w różnych typach wód, często w zbiornikach wodnych słabo porośniętych
roślinnością, o dnie gliniastym. Również w wodach słonawych.

długie. Część nierozgałęziona włosków płetwy krótka (rys. 23 D). Przed płetwą najwyżej trzy
krótkie, rozgałęzione włoski.

i kilkoma ząbkami na dolnej krawędzi (rys. 23 B). Grupa 13-45 łusek różnego kształtu na VIII
segmencie odwłoka, część z nich z pojedynczym kolcem na szczycie (rys. 23 C). Skrzela niezbyt

szerokości syfonu. Grzebień z „7-26 kolców często dochodzi do połowy wysokości syfonu, nie
zachodzi za włoski (rys. 23 A). Kolce z wydłużonym szczytem, najczęściej lekko zagiętym

Syfon dość krótki, stosunek długości do szerokości 2,2-2,6. Z przodu syfonu nie ma włosków.
Para włosków z 5-10 gałązkami powyżej połowy wysokości syfonu. Włoski dłuższe niż połowa

Zewnętrzne z 4-6 gałązkami, środkowe pojedyncze, wewnętrzne z 1-2 gałązkami. Czułki krótsze
niż długość głowy, lekko wygięte, pokryte drobnymi kolcami, włosek z niewielką liczbą gałązek.

Włoski czołowe (rys. 9 A d-f) nie rozmieszczone wjednej linii, środkowe przed wewnętrznymi.

-

A. (Ochlerotatus) caspius (Pallas) rys. 23

rozgałęzionych włosków. Skrzela różnej wielkości.

skleryt

W tylnej części, na bocznej stronie VIII segmentu odwłoka, grupa różnego kształtu łusek, nie
leżących na chitynowej płytce. Na ostatnim segmencie odwłoka, na stronie grzbietowej chitynowy

włoska (rys. 22 B). Silnie schitynizowana podstawa syfonu w kształcie niepełnego pierścienia.

włosków, położonych w połowie wysokości lub w górnej części syfonu i grzebień leżący poniżej

szczycie przetchlinka z chitynową płytką. Na tylnej stronie syfonu jedna para rozgałęzionych

ciała, na końcu VIII segmentu odwłoka, zwykle dość krótki, zwężający się ku końcowi. Najego

w części środkowej, często pokryte drobnymi kolcami (rys. 22 A). Syfon po stronie grzbietowej

Głowa szersza niż dłuższa. Czułki różnej długości, z rozgałęzionym włoskiem najczęściej

-

Ades rys. 22

c

A

J.

-
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Rys. 23

-

Rys. 22

B

B”

D

cornInuI1S
-

(De Geer) rys. 25

-

24
-

Występuje wiosną w różnego typu stałych i okresowych zbiornikach wodnych, o dnie
pokrytYfl liśćmi.

(rys. 25 B). Grupa 40-80 łusek na

segmencie odwłoka. Łuski z szeroką podstawą
i zaokrlOflY szczytem, z rzędem zaostrzonych ząbków na krawędzi (rys. 25 C). Skrzela
długie, wąskie. Przed płetwą najwyżej trzy krótkie, rozgałęzione włoski.

viii

wysokości syfonu, sięga l/3 dhgośCi syfonu. Grzebień z 17-26 kolcóW dochodzi do l/3 -l/5
wysokości syfonu (rys. 25 A). Kolce z wydłużonym szczytem ii-4 ząbkami na dolnej krawędzi

2,7 Z przodu syfonu nie ma włosków. Para włosków z 5-9 gałązkami położona z łu, w połowie

drobnyni kolcami, leidco wygięte. Włosek z 6-7 gałązkami sięa połowy długości czułka,
położony nieznacznie poniżej połowy wysokości czułka. Stosunek długości do szerokości syfonu

pojedyncze, rzadko dwudzielne. Czułki nieznacznie mniejsze niż połowa długości głowy, pokryte

Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys. 9 A d- nie rozmieszczone w jednej linii,
środkowe przed wewnętrzflY zewnętrzne z 6-7 gałkami, środkowe i wewnęte najczęściej

A. (Ochlerotatus)

Występuje wiosną w okresowych i stałych zbiornikach wodnych, o gliniastym dnie
i skąpej roślinności.

24 B). Grupa 20-28 łusek różnego kształtu na viii segmencie odwłoka. Część z nich
z pojedynczym kolcem na szczycie (rys. 24 C). Skrzela krótkie, na końcu zaostrzone. Część
nierozgałęzionn włosków płey dość długa (rys. 24 D). Przed płetwą najwyżej trzy krótkie,
rozgałęzione włoski.

włosków z 3-8 gałązkami położona z hi, w połowie wysokości syfonu. Grzebień z 15-20 blisko
osadzonych kolców (rys. 24 A). Kolce z 1-2 ząbkami pr podstaWie na dolnej krawędzi (rys.

kolcami. Włosek nieco powyżej środka czułka z 6-9 gałązkami krótszy niż polowa długości
czułka. Stosunek długości do szerokości syfonu 2,6-3,0. Z przodu syfonu nie ma włosków. Para

wewnętrzne z I-2 gałązkami. Czułki dwa razy krótsze od długości głowy, pokryte drobnymi

Głowa dwukrotnie szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys. 9 A d- nie rozmieSZcz0
w jednej linii, środkowe przed wewnętrznymi Zewnęe z 4-6 gałkami, środkowe pojedynCze

-

A. (Och1er0tatts) leucomelas (Meigen) rys. 24

A

Rys. 25

Rys. 24

A

-

25

-
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stictiCUS

Meigen
-
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27

-

26
-

Występuje wiosną, w okresowych zbiornikach wodnych.

krótkie, rozgałęzione włoski.

(rys. 9 A d- nie rozmieszczone w
Głowa nieznacznie szersza niż dłuższa. Włoski czołowe
wflęt nymi. ewnęfle z 5 gałązkarni środkowe z 2, wewflęfle
jednej linii, środkowe przed
pokryte drobnymi koicami, lekko
2-3 gałązkami. Czułki równe ok. ł/4-1/5 długości głowy,
długości czułka. Stosunek
wygięte. Włosek z 4-5 gałązkami poniżej środka, o połowę krótszy od
włosków. Para włosków z 5-6
długości do szerokości syfonu 2-3. Z przodu syfonu nie ma
szerokości syfonu w miejscu ich
gałązkami w lnej, górnej połowie syfonu. Włoski równe
ie5zcz0ny sięga połowy wysokości
0
usytuOWafl Grzebień z ok. 20 kolców równomiem
ii-3 ząbkami na dolnej krawędzi
syfonu (rys. 2? A). Kolce z aosoflym, wydłużonym szctem
Łuski z ostrym kolcem na szccie
(rys. 27 B). Grupa 16-27 łusek na viii segmencie odwłoka.
awędziach (rys. 27 C). Siodełko nie obejmuje całego
i kilkoma drobnymi ząbkami na bocznych
Przed pletwą najwyżej tr
ostatniego segmentu odwłoka (rys. 27 A). Skrzela długie, wąskie.

A. (Och1er0tat)

nie rozmie5zcz0 jednej linii,
Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys. 9 A dgalązkami środkowe i wewnętrz kle
środkowe przed ewnęznYmi. ZewntTz z 4-5
lekko wygięte.
wugałęzi5te Czułki równe ok. 1/4 długości głowy, połte drobnymi kolcami,
wysokości czuika. Stosunek
poł
Włosek z 4-7 gałązkami niemacZtie poniżej środka, nie sięga owy
włosków. Para włoskóW z 4-6
długości do szerokości syfonu 2,6-3,2. Z przodu syfonu nie ma
niekiedy nieznacznie niżej. Grzebień
gałązkami położona z łu, w połowie wysokości syfonu,
wydłużonym
wysokości syfonu (rys. 26 A). Kolce z
z 14-26 kolców, nie sięgający połowy
12-16 łusek na Viii segmencie
szczem ii-4 ząbkami na dolnej awędZi (rys. 26 B). Grupa
ząbkami na bocznych krawędziach
odwłoka. Łuski z koicem na szczycie i z kilkoma drobnymi
odwłoka (rys. 26 A). Skrzela długie, wąskie.
(rys. 26 C). Siodełko obejmuje ostatni segment
rozgałęzione włoski.
Przed płeą flaj wyżej trzy krótkie,
okresowych zbiorflika wodnych.
Występuje wczeSnąwiomąW różnego typu stach i

-

A. (OchlerotatL(S) punCtOr Kirby rys. 26

C

A

A

-

27

Rys. 27

Rys. 26

-

B

yexans

-

Meigen rys. 28

-

-

28
-

Występuje późną wiosną w niewielkich, jezacienionych, obficie porośniętych

zbiornikach wodnych.

włoski.

długości do
długości głowy, pokryte drobnymi kolcami, włosek z 5-8 gałązkami. Stosunek
części,
szerokości syfonu 3-3,5. Z przodu syfonu nie ma włosków. Para włosków w tylnej
wysokości. Grzebień
w połowie wysokości syfonu, z 5-6 gałązkami, prawie równa 1/3 jego
Ostatnie kolce gładkie,
z 19-22 kolców sia blisko połowy wysokości syfonu (rys. 29 A).
na dolnej
szerzej rozstawione niż poprzcdni pozostałe z zaostrzonym szczytem i 3-4 ząbkami
ostrym
krawędzi (rys. 29 13). Grupa 17-31 łusek na viii segmencie odwłoka. Łuski z długim,
obejmuje całego
kolcem szczytowymi ząbkami na bocznych krawędziach (rys. 29 C). Siodło nie
plet6
wą krótkie, rozgałęzione
ostatniego segmentu odwłoka (rys. 29 A). Skrzela krótkie. Przed 4

A. (Ocłiierotatus) flayesceflS (MUller) rys. 29
Powierzchnia ciała bez drobnych kolców, gładka. Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe
wewnętrznymi. Zewnętrzne
(rys. 9 A d-f) nie rozmieszczone w jednej linii, środkowe przed
krótsze niż połowa
6-9 gałązkami, środkowe z 2-3, wewnętrzne z 2-4 gałązkami. Czułki

wodnych.

Skrzela długie, wąskie. Przed płetwą 3-4 krótkie, rozgałęzione włoski.
śródpolnych zbiornikach
Występuje w różnych typach wód, najczęściej w drobnych,

kolce grzebienia
i 3-5 ząbkami na dolnej krawędzi, u podstawy kolca (rys. 28 B). Końcowe
odwłoka.
większe od pozostach i szerzej rozstawione. Grupa 10-15 łusek na VIII segmencie
28 C).
Łuski z długim, ostrym kolcem szczytowym i ząbkami na bocznych krawędziach (rys.

linii,
Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys. 9 A d- nie rozmieszczone w jednej
wewnętrzne
środkowe przed wewnętrznymi. Zewnętrzne Z 5-1 O gałązkami, środkowe z I -2,
leo
i-3 gałązkami. Czułki równe ok. połowy długości głowy, pokryte drobni kolcami,
wygięte. Włosek z 5-8 gałązkami, usymowanY na 1/3 wysokości czułka, o połowę krótszy od
włosków. Para
czułka. Stosunek długości do szerokości syfonu 2,5-3,1. Z przodu syfonu nie ma
kolców
włosków w tylnej części. w górnej połowie syfonu z 5-6 gałązkami. Grzebień z 18-25
wydłużonym szczytem
sięa powyżej połowy wysokości syfonu (rys. 28 A). Kolce z zaostrzonym,

A. (AdimOrPhŁ(S)

k

I

C

A

-

Rys. 29

Rys. 28

A

29

-

B

-

-

30

-

Występuje późną wiosną, w głębokich, zacienionych zbiornikach wodnych.

Skrzela wąskie, długie. Przed płetwą 2-4 krótkie, rozgałęzione włoski.

wykształconym, ostrym kolcem szczytowym i ząbkami na bocznych krawędziach (rys. 31 C).

ząbków (rys. 31 B). Grupa 10-19 łusek na VIII segmencie odwłoka. Łuski z dobrze

wydłużonym szczytem ii-3 ząbkami na dolnej krawędzi, końcowe kolce pozbawione bocznych

Grzebień z 13-21 kolców sięgający do 3/5 wysokości syfonu (rys. 31 A). Kolce z zaostrzonym,

krótkimi gałązkami, krótszymi niż szerokość syfonu, położona w tylnej, górnej części syfonu.

do szerokości syfonu 3,0-3,8. Z przodu syfonu nie ma włosków. Para włosków z 3-6 dość

drobnymi kolcami, krótsze niż długość głowy, włosek z 4-7 gałązkami. Stosunek długości

linii. Zewnętrzne z 6-10 gałązkami, środkowe z 3-7, wewnętrzne z 4-6 gałązkami. Czułki pokryte

Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe (rys. 9 A d-f) rozmieszczone w jednej łukowatej

A. (Ades) cinereus Meigen rys. 31

wodnych.

Występuje późnąwiosnąw stałych i okresowych, zwykle silnie zacienionych zbiornikach

ostatni segment. Przed płetwą 4-6 krótkie, rozgałęzione włoski.

szczytowym i ząbkami na jednej lub obu krawędziach (rys. 30 C). Skrzela nieco krótsze niż

(rys. 30 B). Grupa 28-40 łusek na VIII segmencie odwłoka. Łuski z długim, ostrym kołcem

(rys. 30 A). Kolec z zaostrzonym, wydłużonym szczytem i 3-6 ząbkami na dolnej krawędzi

równomiernie rozmieszczonych kolców nie dochodzący do połowy wysokości syfonu

w połowie wysokości syfonu, nie dłuższa niż szerokość syfonu u podstawy. Grzebień z 24-27

syfonu ok. 3. Z przodu syfonu nie ma włosków. Para włosków z 5-7 gałązkami w tylnej części,

krótsze niż połowa długości głowy, włosek z 6-9 gałązkami. Stosunek długości do szerokości

z 7 gałązkami, środkowe z 2, wewnętrzne z 3-4 gałązkami. Czułki pokryte drobnymi kolcami,

(rys. 9 A d-f) nie rozmieszczone w jednej linii, środkowe przed wewnętrznymi. Zewnętrzne

Powierzchnia ciała bez drobnych kolców, gładka. Głowa szersza niż dłuższa. Włoski czołowe

-

A. (Ochlerotatus) cantans (Meigen) (syn. A. inaculatus Meigen) rys. 30

C

A

A

-

31

-

Rys. 31

Rys. 30

B

słonawych.

A

-

32

-

Rys. 32

zaokrąglone. Przed płetwą 2-3 krótkie, rozgałęzione włoski.
Występuje w niewielkich, niezacienionych zbiornikach wodnych, często w wodach

wysokości
w połowie wysokości syfonu. Grzebień z 18-23 kolców nie dochodzi do połowy
dolnej krawędzi
syfonu (rys. 32 A). Kolce z zaostrzonym, wydłużonym szczytem i 2-4 ząbkami na
ostrego kolca
(rys. 32 B). Grupa 25-60 łusek na V1I segmencie odwłoka. Łuski bez długiego,
krótkie,
szczytowego, ząbki na bocznych i górnej krawędzi (rys. 32 C). Skrzela bardzo

-

A. (Ochlerotatus) detritus (Haliday) rys. 32
Włoski czołowe
Powierzchnia ciała bez drobnych kolców, gładka. Głowa szersza niż dłuższa.
Zewnętrzne
(rys. 9 A d-f) nie rozmieszczone w jednej linii, środkowe przed wewnętrznymi.
do szerokości
z 7 gałązkami, środkowe z 1-2, wewnętrzne z 2-3 gałązkami. Stosunek długości
w tylnej części,
syfonu 2,2-2,5. Z przodu syfonu nie ma włosków. Para włosków z 6-9 gałązkami

-

-

oligo f3-mezosaprobowych.
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Występuje w potokach i w rzekach. Gatunek uznawany za charakterystyczny dla wód

występów (rys. 35 B).

(z wyjątkiem segmentu ostatniego) bardzo krótkie. Przy końcowych wyrostkach nie ma

Pseudopodia 1,5 raza dłuższe niż szersze (rys. 35 A). Wyrostki na segmentach odwłoka

A. ibis (Fabricius) rys. 35

oligosaprobowych.

dość długie i wąskie. Przy końcowych wyrostkach widoczne orzęsione występy (rys. 34 B —*).
Występuje w potokach i w rzekach. Gatunek uznawany za charakterystyczny dla wód

Pseudopodia 2,5 razy dłuższe niż szersze (rys. 34 A). Pozostałe wyrostki na segmentach odwłoka

-

A. marginata (Fabricius) rys. 34

pseudopodium i para końcowych, po bokach orzęsionych wyrostków.

oraz różnej długości boczne i grzbietowe wyrostki. Na ostatnim segmencie ciała pojedyncze

rozgałęzione. Na II-VII segmencie odwłoka parzyste, wciągane pseudopodia z przyssawkami

i ośmiu segmentów odwłoka. Głowa zredukowana, wąska, częściowo wciągnięta do tułowia,
nieschitynizowana. Segmenty tułowiowe gładkie, na stronie brzusznej włoski, niekiedy

Ciało walcowate, od przodu zwężone, złożone z głowy, trzech segmentów tułowia

-

Atherix rys. 33

Koazina tnericiaae

-

-

dla wód poli hypersaprobowych.

-

34

-

czny
wartościąfekalii. Gatunek charakterysty

Występuje w wodach ściekowych, z dużąza

(rys. 37 C).

(rys. 37 A),
ie, wygięte, z pigmentowanym końcem
Główne haczyki na pseudopodiach szerok
włosków
końcu rurki oddechowej rząd podwójnych
skrzela 20-palczaste (rys. 37 B). Na

-

E. tenax (Linn) rys. 37

tułowia i ośmiu
z trzech, zlanych ze sobą segmentów
e
złożon
e,
miękki
ate,
walcow
Ciało
rzone na końcach
stronie parzyste pseudopodia zaopat
segmentów odwłoka. Na brzusznej
drębniona. Czułki
drobne włoski. Kapsuła głowowa niewyo
w haczyki. Na stronie grzbietowej
zaokrąglona,
część ciała zwężona, z przodu od góry
trójczłonowe, bardzo krótkie. Przednia
długości ciała,
oddechowa rurka, conajrnniej równa
tylna rozszerzona. Na końcu ciała długa
włoskami. Przy
Na jej końcu przetchlinki otoczone
złożona teleskopowo z trzech członów.
ie rozetki, 12, 20 lub 24 palczaste.
nasadzie rurki oddechowej skrzela w kształc

Eristalis (syn. Eristalomya) - rys. 36

Rodzina Syrphidae

F

Rys. 37

•

-

35

-

Rys. 35

Rys. 34

.-;

:
Rys. 33

Rys. 36

-

36
-

segmentu odwłoka zaokrąglona.
stojących.
Występuje w wodach bagiennych i w strefie przybrzeżnej wód

ma chitynowych haczyków. Na
Na brzusznej stronie przedostatniego segmentu odwłoka nie
brzusznej rozgałęzione szczecinki.
segmentach odwłokowych obok nierozgałęzionych, na stronie
justowanych szczecinek. Końcowa krawędź ostatniego
Na stronie grzbietowej 3-4 pary

-

O. trilineata (Linn€) rys. 41

ma chitynowych haczyków. Na
Na brzusznej stronie przedostatniego segmentu odwłoka nie
brzusznej rozgałęzione szczecinki.
segmentach odwłokowych, obok nierozgałęzionych, na stronie
inkrustowanycI szczecinek. Koniec ostatniego segmentu z
Na stronie grzbietowej l-2 pary
drobnymi, bocznotylflymi wcięciami.
Występuje w strefie przybrzeżnej wód stojących.

-

O. analis Meigen rys. 40

segment odwłoka najwyżej
Czułki przesunięte ku środkowi kapsuły głowowej. Ostatni
szczytowych, długich, pierzastych włosków.
1,5 raza dłuższy niż szerszy, z wieńcem

-

Oxycera (syn. Heiofle) rys. 39

grzbieto-brzusznk
Długość ciała do 60 mm. Larwy najczęściej wydłużone, niekiedy
wypukła. Kutikula twarda,
spłaszczone. Najczęściej strona brzuszna płaska, grzbietowa lekko
I
bogato inkrustowana welanem wapnia, tworząca
głowow
ej,
złożone z kapsuły
Również szczecinki są często uardzafle welanem wapnia. Ciało
segme
ntów odwłoka. Głowa
trzech wyraźnie wyodrębnionych segmentów tułowia i ośmiu
do I segmentn tnłowia.
aie widoczna, mocno schitynizOwana, wąska, częściowo wciąięta
przodu lub przesunięte ku
Czułki drobne, dwuczłonowe, po bokach głowy, umieszczone z
pierwsze odwłokowe szersze niż
środkowi. Po bokach głowy oczy. Ostatni segment tułowia i
segmentów odwłokowych
pozostałe. pseudopodia nie występują. Niekiedy na brzusznej stronie
tułowia, niekiedy na niewiedch
jedna lub więcej par haczyków. przetchlinki na bokach I segmentn
odwłoka, w postaci
wzniesieniach oraz na końcu często bardzo wydłużonego ostatniego segmentu
poprzecznej szczeliny, zwykle otoczonej wieńcem długich, pierzastych włosków.

-

Rodzina Stratiomyidae rys. 38

Rys. 40

-

3?

-

Rys. 39

Rys. 38

Rys. 41
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S. longicornis (Scopoli) - rys. 46
Na przednio-bocznej krawędzi II i III segmentu odwłoka boczne, wąskie, zakrzywione
wybrzuszenia (rys. 46 A —). Na brzusznej stronie rzadkie włoski. Na ostatnim segmencie odwłoka,
6-8 krotnie dłuższym niż szerszym, przed szczytowym wieńcem długich włosków nie ma krótkich,
gęstych włosków (rys. 46 B).
Występuje najczęściej w przybrzeżnej strefie wód stojących, również w wodach słonawych.

Na grzbietowej stronie kapsuly głowowej druga i czwarta para szczecinek rozgałęziona
(rys. 45 A —÷)„ pozostałe trzy jednogałęziste. Na przednio-bocznej krawędzi I-III segmentu
odwłoka wyraźne wybrzuszenia (rys. 45 B —*). Na brzusznej stronie gęste włoski. Na ostatnim
segmencie odwłoka, przed końcowym wieńcem długich włosków, gęste, krótkie i wyraźne włoski.
Występuje najczęściej w wodach bagien.

S. potamida Meigen - rys. 45

odwłoka niewielkie wybrzuszenia (rys. 44 B —3). Na brzusznej stronie gęste włoski. Na ostatnim
segmencie odwłoka przed końcowym wieńcem długich włosków gęste, krótkie i wyraźne włoski.
Występuje przy brzegach wód stojących.

Na grzbietowej stronie kapsuły głowowej tylko druga para szczecinek rozgałęziona
(rys. 44 A —*)„ pozostałe trzy pary jednogałęziste. Na przednio-bocznej krawędzi I-III segmentu

S. chamaeleon (Linnd) - rys. 44

Stratiomys - rys. 43
Czułki z przodu kapsuly głowowej (rys. 43 A—). Ostatni segment odwłoka co najnmiej
sześciokrotnie dłuższy niż szerszy, ze szczytowym wieńcem długich, pierzastych włosków
(43 B). Z tyłu, na stronie brzusznej przedostatniego segmentu odwłoka nie ma chitynowych
haczyków.

O. pygniaea (Falidn) - rys. 42
Na brzusznej stronie przedostatniego segmentu odwłoka grube, długie chitynowe haczyki. Na
segmentach odwłokowych na brzusznej stronie szczecinki jednogałęziste. Ostatni segment
z wyraźnymi, dobrze rozwiniętymi płatami bocznymi. Tylna krawędź płaska.
Występuje w wodach bagiennych i w strefie przybrzeżnej wód stojących.

Rys. 46

Rys. 44

Rys. 42

- 39 -

B

A

Rys. 45

Rys. 43

-

-
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O. tigrina (Fabricius) rys. 53
Na brzusznej stronie segmentów odwłoka drobne, wąskie włoski, nie ułoż
one
w poprzeczne rzędy. Grube, chitynowe haczyki nie występują. Ostatni segment odw
łoka zwężający
się ku tyłowi.
Występuje w wodach stojących, przy powierzchni wody, wśród roślin.

-

O. argentata (Fabricius) rys. 52
Na brzusznej stronie segmentów odwłoka, zwłaszcza w pobliżu tylnej kraw
ędzi segmentu, krótkie,
rozszerzone przy podstawie włoski, ułożone w poprzeczne rzędy. Grub chity
e,
nowe haczyki nie
występują.
Występuje w wodach bagien.

-

O. angulata (Panzer) rys. 51
Na brzusznej stronie przedostatniego, a często i na poprzednich segm
entach odwłoka para
grubych, chitynowych haczyków. Ostatni segment odwłoka najwyżej dwa razy
dłuższy niż szerszy.
Występuje w stawach, przy powierzchni wody, wśród roślin.

Na brzusznej stronie przedostatniego, a często i na poprzednich segmentac
h odwłoka para
grubych, chitynowych haczyków. Ostatni segment odwłoka blisko cztery razy
dłuższy niż szerszy.
Występuje w stawach, przy powierzchni wody, wśród roślin.

-

O. ornata (Meigen) rys. 50

Czułki z przodu głowy. Na brzusznej stronie przedostatniego segmentu odw
łoka często
wyraźne, chitynowe haczyki. Ostatni segment odwłoka najwyżej czter razy
y
dłuższy niż szerszy,
ze szczytowym wieńcem długich włosków.

-

Odontomyia (syn. Eulalia) rys. 49

Ostatni segment odwłoka z tylnymi, skrajnymi, stożkowatymi wybrzuszeniam Wcię
i.
cie między
nimi trójkątne.
Występuje w strefie brzegowej stawów.

-

N. pantherinus (Linnć) rys. 48

Czułki przesunięte ku środkowi kapsuły głowowej. Ostatni segment odwłoka krótki,
z
dużym wcięciem w tylnej krawędzi, z przetchlinką na stronie grzbietow
ej, otoczoną krótkimi,
prostymi włoskami bez szczytowego wieńca długich włosków.
Występuje w strefie brzegowej stawów.

-

iyemotetus rys. 47

Rys. 51

Rys. 49

-
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Rys. 52

-

W

Rys. 48

Rys. 47

Rys. 53

Rys. 50

-

Sp.

-

rys. 56

sp.

-

rys. 57

ciała ciemna.

-

42
-

chitynowy ptek, bez drobnych wybrzu5Z
Ciało wąskie, na grzbietowej stronie 36
Czułki
owyciąpięW brzegach (rys.S? A). Grzbieto ostki aie krótsze niż b15
przedana płytce krótkie (rys. 57 B). BarWa
bezPośri0 na kapsule głowowej. Ząbki na

Perl cOma

jasna.

tmowych pek, często
najw6
fliC 2
0
yżej niewie1k,
Ciało wąskie, na grzbietoj s
brak przedanaei płytki. BarWa ciała
od
niektóre zredukowane. Na ostatnim segmencie włoka

psychoda

tyflowymi pkami gęsto połte włoskami.
Ciało szerokie, całkowicie osłoni
Czułki czterOczbonowe, dłuższe niż głowa.

Sycorax5PTY5SS

zaniecz5zczo

wydłuż0 pozbawi0 parZY5
Długość ciała do ok. 8 mm. Ciało cyline
wyodręi0na mała, jej długość niemace
pseudoP0 Głowa schityrnzona, wyraźnie
Czułki najczęściej bezpOśr° na kapsule
dłuższa lub równa szerokości. Oczy występują.
ciała
nych wzgórka kle bardzo krótkie. SegmentY
głowowej lub niekiedY na cyhnd
dwłokowy podzieł0 na
pierWsZY 0
zbliżonej wielkości. Każdy z trzech senefltów tułowia i
widOCme szcZegó1n wyrażnie od soflY grzbietowei.
dwa, pozostałe (7) na wtórne tr segmefl
hityfl0wymi płytkami najcZęśi z licznYmi włoskami i kolca1
Pokryte są ciemnYmi
by zredukowana Przednia przetchlku le na
U jektóryCh gatunków liczba płytek może ć
przedniej części tnłoWia. Tyłua na końcu ótkieg0
cylindryY wzgórku, po bokach ciała, w
m
ytnowanego na ostatnim seeflC odwłoka, otoczona rozeąWb05W
echoWego, 5
SOflU 0
ięciaech ostatnich seentów
powstał ze 0
Ostatni seneflt odwłoka, różnie uksahowy,
(rys
4. Ai B a),
schityniZowa dwie płki boczne 5
dłO-k0wy Na nim, najczęściej dobrze
0
(ry 54 Ai B c).
jedna przedaflałua (rys. 54 A i Bh) i dwie tylne s.
środowiskach silnie
ystępUjąW różnych ach wód, w strefie przybrzeżi niekiedy W

-

Rodzina PSYCh0d3e rys. 54

A

Rys. 57

-

43

-

Rys. 55

L fI

Rys. 56

Rys. 54

--——-„3

BL,ĘJ

-

44

Długość ciała do 20 mm. Ciało robakowate, wyraźnie segmentowane, składające się z
drobnej, dobrze rozwiniętej kapsuły głowowej, małego segmentu przedtułowiowego (szyjki),
trzech segmentów tułowia i dziewięciu segmentów odwłoka (rys. 58 Ai B). Wszystkie segmenty
podobnej wielkości, pozbawione jakichkolwiek przydatków poza szczecinkami na końcu
ostatniego segmentu odwłoka i bardzo rzadkich, krótkich szczecinek na powierzchni ciała. Nie
dotyczy przedstawicieli rodzaju Atrichopogon Sp. podrodziny Forcipomyiinae, u których
występuje pseudopodium na I segmencie tułowia i ostatnim segmencie odwłoka oraz różnej
długości szczecinki i kolce na grzbietowej i brzusznej stTonie ciała (rys. 58 C) oraz przedstawicieli
podrodziny Dasyheleinae (rys. 58 D), u których mogą występować pojedyncze pseudopodia na
ostatnim segmencie odwłoka. Głowa mniej lub bardziej wydłużona, cylindryczna lub stożkowa
(rys. 58 E i F). Warga górna na szczycie głowy (rys. 58 E i F a). Czułki zwykle bardzo krótkie,
niekiedy zagłębione, zwykle nie wystające poza obręb głowy (rys. 58 E b). Oczy małe. Warga
dolna zwykle bardzo mała, różnego kształtu (rys. 58 F c). Na stronie grzbietowej głowy, różnej
długości szew czołowy (rys. 58 E d). Szew brzuszny (rys. 58 F e) niekiedy w postaci szerokiej,
jasnej smugi, czasami go brak. Żuwaczki bardziej lub mniej haczykowate (rys. 58 G —*). Aparat
gardzielowy złożony z podgębia (hipofarynks) i nadgębia (epifarynks) zbudowanego z parzystego
grzebienia grzbietowego oraz często z l-3 grzebieni pojedynczych (rys. 58 H). Puszka głowowa
zakończona biegnącym wokół ciała kołnierzykiem (rys. 58 E i F f). Na grzbietowej (rys. 58 E),
brzusznej (rys. 58 F) i bocznej stronie głowy (rys. 58 G) szereg dłuższych lub krótszych szczecinek,
ułożenie którychjest ważną cechą diagnostyczną. Ostatni (analny) segment odwłoka węższy niż
pozostałe. Segment ten u większości taksonów z czterema długimi, dwoma krótkimi szczecinkami
na stronie grzbietowej i brzusznej oraz czterema krótkimi, cienkimi szczecinkami (słabo
widocznymi) po bokach ciała.
Dla prawidłowej oceny cech taksonomicznych narządów znajdujących się wewnątrz puszki
głowowej, konieczne jest, po uprzednim obejrzeniu cech zewnętrznych, prześwietlenie preparatu
(np. gliceryną). Znajdujący się wewnątrz puszki głowowej szkielet aparatu gardzielowego
(rys. 58 E g) (istotna cecha systematyczna) należy wypreparować przy pomocy igieł
preparacyjnych, najlepiej w kropli olejku goździkowego (dobrze jest przedtem larwę umieścić
na kilka godzin w 20% NaOH lub KOH) i oddzielić podgębie od nadgębia.
Larwy IV stadium odznaczają się bardziej szerokimi segmentami ciała niż głowa i
prześwitującymi (u larw znajdujących się w końcowym okresie IV stadium) przez pokrywy
ciała rurkami oddechowymi formującej się poczwarki.
Larwy pływające lub pełzające.

-

Rodzina Ceratopogonidae (syn. Heleidae) rys. 58
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Występuje w wodach bagiennych, sfagnowych. Często w leśnych strumieniach.

i brzusznej.

rozwinięty. Szczecinki na ostatnim segmencie odwłoka dość długie, podwie na stronie grzbietowej

w pęczkach (rys. 60 A). Nadgębie z jednym grzebieniem (rys. 60 B). Kołnierzyk średnio

czołowy krótki, sięgający połowy długości głowy. Szczecinki głowy długie, część z nich

przednim końcem. Czułki krótkie, zagłębione, z dość szerokimi członami. Szyjka krótka. Szew

Długość do 6 min. Barwa ciała biała lub kremowa. Głowa wydłużona, owalna z szerokim

Monohelea

miejscach słabo zarośniętych.

Larwy pełzające. Występują w strefie przybrzeżnej drobnych zbiorników wodnych, w

odwłoka krótkie, cienkie, słabo widoczne (rys. 59 C).

środek głowy. Kołnierzyk słabo rozwinięty, wąski (rys. 59 B). Szczecinki na ostatnim segmencie

stanowi l/2 długości segmentu tułowia (rys. 59 A —*). Szew czołowy dość długi, sięgający poza

ostatniego segmentu odwłoka. Ciało dość grube (rys. 59 A). Szyjka silnie rozwinięta, długa,

Długosc ciała do 5 min Barwa ciała biaława Głowa bardzo mała stanowi l/3 diugosci

Serromyia

zwykle krótkie.

Kołnierzyk na całej długości jednakowej szerokości. Szczecinki na ostatnim segmencie odwłoka

różnej długości lub go brak. Żuwaczki haczykowate, bez ząbka albo z jednym, zaostrzonym.

zawsze w przodzie głowy. Warga górna krótka i szeroka. Szew czołowy długi. Szew brzuszny

krótka. Stosunek długości głowy do jej największej szerokości mniejszy niż 2. Czułki krótkie,

Na powierzchni drobne, słabo widoczne szczecinki.Głowa w osi ciała (nie zgięta), stosunkowo

Ciało stosunkowo proste, w przekroju poprzecznym owalne, często pozbawione pigmentu.

Podrodzina Ceratopogoninae

A

B

-
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Rys. 61

B

A

-

Stilobezzia sp. rys. 61
pigmentem na segmentach
Długość ciała do 9 mm. Ciało bez pigmentu lub z zielonkawym
Segmenty ciała lekko wydłużone.
tułowia. Szyjka krótka, l/5-1/7 długości segmentu tułowiowego.
barwy żółtawej lub ciemnobrązowej.
Głowa wydłużona, zwężona w przodzie. Puszka głowowa
czułków, w górnej części wgięty ku
Czułki krótkie, zagłębione. Szew czołowy długi, sięgający
długości głowy (rys. 61 B). Niektóre
środkowi głowy (rys. 61 A). Szew brzuszny nie sięga połowy
grzebieniami. Przedni grzebień
szczecinki głowy w pęczkach (rys. 61 A i B). Nadgębie z dwoma
części wyciągnięty, z szeregiem
trójkątny, bez ząbków (rys. 61 C) lub owalny, w tylnej
a z czterema końcowymi, krótkimi,
rozrzuconych ząbków (rys. 61 D). Ostatni segment odwłok
nej.
cienkimi szczecinkami na stronie grzbietowej i brzusz
zy brzegach wód płynących.
Larwy pełzające, pływająkrótko i rzadko. Występująpr
-

-

C

A

Rys. 62

-
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-

B

(rys. 62 D).
Larwy pływające, często na powierzchni wody. Występują wśród roślin, w niewielkich,
.
leśnych jeziorach, wśród Sphagnum lub w miejscach mulistych przybrzeżnej strefy rzek ijezior

-

Allaudoinyia sp. rys. 62
Długość ciała doS mm. Ciało pigmentowane. Segmenty tułowiawydłużone, 1,5-1,6raza
dłuższe niż szersze, odwłokowe 1,7-1,8. Głowa wydłużona, owalna, z przodu dość szeroka,
stosunkowo rzadko wąska. Puszka głowowa barwy jasno lub ciemnobrunatnej. Czułki krótkie,
zagłębione. Szew czołowy długi, sięgający czułków (rys. 62 A). Szew brzuszny długi, dochodzący
do połowy długości głowy (rys. 62 B). Niektóre szczecinki głowy w pęczkach (rys. 62 A i B).
nt
Warga górna krótka, szeroka. Nadgębie z dwoma grzebieniami (rys. 62 C). Ostatni segme
inki,
odwłoka wydłużony 3,2-3,7 razy dłuższy niż szerszy, na jego końcu bardzo długie szczec
ciała
stronie
nej
i
brzusz
równe lub nieco dłuższe niż ostatni segment, po cztery na grzbietowej

-
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-

wodnych i cieków w
Larwy pływające. Występują przy brzegach różnych zbiorników
wodach słonawych.
miejscach mulistych, porośniętych Spbagnum, niekiedy w

rzędu (rys. 63 E).

-

Culicoides sp. rys. 63
owalna, z przodu przeważnie
Długość ciała do 5 mm. Głowa umiarkowanie wydłużona,
rzadko większy niż 1,7. Czułki
szeroka. Stosunek długości głowy do jej największej szerokości
(rys. 63 A). Szew brzuszny, jeśli
krótkie, zagłębione. Szew czołowy długi, sięgający poza czułki
głowy pojedyncze (rys. 63 A i B).
jest, to tylko w postaci jasnego pasa. Wszystkie szczecinki
w przodzie i wyżej niż szczecinka
Środkowo-boczna szczecinka (rys. 63 C a) jest zawsze położona
Nadgębie z 2-4 grzebieniami (rys. 63
tylno-boczna (rys. 63 C b). Warga górna krótka, szeroka.
krótki, na końcu zaokrąglony, z
D). Kobiierzyk słabo rozwinięty. Ostatni segment odwłoka
i brzusznej, ułożonymi w
czterema końcowymi, krótkimi szczecinkami na stronie grzbietowej
od siebie niż szczecinki tylnego
dwa rzędy. Szczecinki przedniego rzędu są bardziej oddalone

C

-

ba
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-

Rys. 63

D
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-
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-

Larwy pływające. Występująw mulistej, przybrzeżnej strefie cieków.

para tylnych szczecinek, przed nimi kolejno pojedyncze (rys. 65 C).

grzbietowym grzebieniem, z ok. 16 zębami w każdej części. Na ostatnim segmencie odwłoka

Kołnierzyk na stronie brzusznej z trójkątnym wgłębieniem (rys. 65 B). Nadgębie z parzystym,

Szew czołowy nieznacznie dłuższy niż połowa długości głowy (rys. 65 A). Szew brzuszny krótki.

żółta. Stosunek długości głowy do jej największej szerokości ok. 1,8. Warga górna wyciągnięta.

pigmentacji, bez wyrostków, średnio wydłużone, 1,5-1,8 raza dłuższe niż szersze. Głowajaskrawo

Długość ciała do 13 mm. Segmenty tułowia czarno pigmentowane, odwłokowe bez

-

Nilobezziaformosa Loew rys. 65

Larwy pływające. Występują w drobnych zbiornikach wodnych, wśród roślin.

z trzema parami długich szczecinek (rys. 64 E).

nadgębia z długimi ząbkami (rys. 64 D). Ostatni segment odwłoka o długości równej pozostałym,

zębami w każdej części i z drugim grzebieniem z 20-22 drobnymi ząbkami. Brzuszne części

ząbka nie ma (rys. 64 C). Nadgębie z parzystym, grzbietowym grzebieniem, z 9-12 równymi

wąski, równy (rys. 64 B). Żuwaczki wyjątkowo długie (l/3 długości głowy), wąskie, szablowate,

niż połowa długości głowy (rys. 64 A). Szew brzuszny krótki. Kołnierzyk na stronie brzusznej

Stosunek długości głowy dojej największej szerokości ok. 1,7. Szew czołowy nieznacznie dłuższy

wydłużone, 1,5 raza dłuższe niż szersze. Szyjka dość długa, ok. 1/5 długości segmentu tułowia.

Długość ciała do 10 mm. Pigmentacja ciała ciemnobrązowa. Segmenty ciała umiarkowanie

-

Clinohełea unimaculata (Macquart) rys. 64

najczęściej trójkątny, wyciągnięty. Pseudopodia nie występują lub tylko pojedyncze tylne.

długości. Szew brzuszny w kształcie listkowatej płytki lub go brak. Kołnierzyk na stronie brzusznej

Oczy duże. Warga górna wąska i długa, silnie wystająca. Szew czołowy krótki lub średniej

Głowa w osi ciała (nie zgięta), umiarkowanie lub słabo wydłużona. Czułki krótkie, zagłębione.

barwy. Segmenty ciała wydłużone. Na powierzchni ciała drobne, słabo widoczne szczecinki.

Ciało stosunkowo proste, w przekroju poprzecznym owalne. Pigmentacja ciała różnej

Podrodzina Palpomyiinae

A

A

-
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M

Rys. 64

B

sp.

-

rys. 66
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wód płynących, często wśród roślin.

-
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Larwy pływające. Występująw płytkich, piaszczystych i piaszczysto-mulistych odcinkach

pojedyncze (rys. 67 D).

z 9-12 zębami w każdej części (rys. 67 C). Ostatni segment odwłoka zwężający się ku końcowi,
ze szczecinkami sięgającymi 1/3 długości segmentu, parą tylnych, przed nimi kolejno dwie

(rys. 67 A). Szew brzuszny bardzo krótki. Kołnierzyk na stronie brzusznej z szerokim
półsferycznym wybrzuszeniem (rys. 67 B). Nadgębie z parzystym grzbietowym grzebieniem

wyciągnięta, stożkowa. Stosunek długości głowy do jej największej szerokości ok. 2. Warga
górna wystająca, wąska. Szew czołowy nieznacznie dłuższy niż połowa długości głowy

Długość ciała do 8 mm. Pigmentacja ciała od żółtej do jasnobrązowej. Segmenty ciała
średnio wydłużone, bez wyrostków. Kapsuła głowowa jasnożółta. Głowa umiarkowanie

Probezzia seminigra (Panzer) rys. 67

zbiornikach wodnych.

cienkimi zębami (rys. 66 C). Ostatni segment odwłoka nieznacznie węższy niż pozostałe,
z krótkimi szczecinkami, parą tylnych, przed nimi kolejno dwie pojedyncze (rys. 66 D).
Larwy pływające. Występują w jeziorach, często na dużych głębokościach i w drobnych

brzuszny (rys. 66 B). Nadgębie z parzystym grzbietowym grzebieniem z 6-15 zębami w każdej
części i z dwoma grzebieniami pojedynczymi z drobnymi ząbkami. Boczne części nadgębia z 10

Warga górna
kim. Stosunek długości głowy do jej największej szerokości nie większy niż 1,8.
wyciągnięta, szeroka. Szew czołowy nieznacznie dłuższy niż połowa długości głowy
(rys. 66 A). Kolnierzyk na stronie brzusznej z trójkątnym zagłębieniem, w nim strzałkowy szew

Długość ciała do 17 mm. Pigmentacja ciała ciemnobrązowa. Segmenty ciała średnio
wydłużone, bez wyrostków. Głowa umiarkowanie wyciągnięta, stożkowa, o długości ponad 450

Sphaeromias

A

C

C

-
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Rys. 67

B

Rys. 66
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- rys. 68
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Larwy pływające, drapieżne. Występują w różnych typach wód, niekiedy masowo.

zewnętrzne nieco krótsze niż wewnętrzne (rys. 69 D).

poprzedni, wąski. Tylne wewnętrzne szczecinki nieznacznie krótsze niż długość segmentu,

10 drobnymi ząbkami i z trzecim, nieparzystym grzebieniem z długim, ostrym środkowym zębem
i drobnymi ząbkami bocznymi (rys. 69 C). Ostatni segment odwłoka nieznacznie dłuższy niż

wybrzuszeń, ciemnobrązowy. Szew brzuszny nie występuje (rys. 69 B). Nadgębie z parzystym
grzbietowym grzebieniem z 6-8 zębami w każdej części, nieparzystym małym grzebykiem z ok.

sięgający tylnych, czołowych szczecinek lub nieco powyżej (rys. 69 A —*)„ jego długość
wynosi l/6 długości głowy. Kołnierzyk na stronie brzusznej nieco rozszerzony, bez

równomiernie zabarwiona. Stosunek długości głowy do jej największej szerokości 2,9-3,2. Warga
górna równomiernie wyciągnięta, stosunek długości do szerokości 2. Szew czołowy bardzo krótki,

Długość ciała do 15 nim. Segmenty ciała bez wyrostków, silnie wydłużone, długość
segmentów dwukrotnie przewyższa ich szerokość. Głowa wydłużona, cylindryczna, brązowa,

-

Paipomyia lincata (Meigen) rys. 69

Larwy pływające. Występują najczęściej wjeziorach, rzadko w wodach płynących.

grzebykiem z bardzo drobnymi zębami (rys. 68 C —*). Ostatni segment odwłoka z krótkimi
szczecinkami, parą tylnych, przed nimi kolejno dwie pojedyncze (rys. 68 D).

na stronie brzusznej z półokrągłym wybrzuszeniem (rys. 68 B). Nadgębie z parzystym
grzbietowym grzebieniem z 5-12 zębami w każdej części, u niektórych form z drugim, małym

wyciągnięta, jej długość (od strony grzbietowej) mniejsza niż szerokość. Szew czołowy
nieznacznie dłuższy niż połowa długości głowy (rys. 68 A). Szew brzuszny krótki. Kołnierzyk

Długość ciała do 12 nim. Pigmentacja ciała brązowa. Segmenty ciała średnio wydłużone,
bez wyrostków. Kapsuła głowowa od jasnożółtej do jasnobrązowej. Głowa umiarkowanie
wyciągnięta. Stosunek długości głowy do jej największej szerokości 1,7- 1,9. Warga górna słabo

Mallochohelea

A

„.

I
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Rys. 69

B.

I
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Rys. 68

J.

wśród roślin.

-
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Atrichopo gon sp. - rys. 72
Ciało grzbieto-brzusznie spłaszczone, na stronie grzbietowej i niekiedy po bokach z różnej
wielkości wyrostkami. Głowa zgięta w stronę brzuszną. Czułki dobrze widoczne, położone
w środkowej części głowy. Oczy w okolicy czułków na niewielkich wybrzuszeniach chityny.
Na brzusznej stronie I segmentu tułowia pseudopodium, na ostatnim segmencie odwłoka posuwka
z haczykami i kolcami (rys. 72 .—).
Larwy pełzające. Występują w różnych środowiskach, najczęściej w wodach płynących,

Podrodzina Forcipomyiinae

z haczykami i kolcami (rys. 71 D).
Larwy pełzające. Występująw litoralu jezior, w stawach iw strefie przybrzeżnej rzek.

Dasyhelea sp. - rys. 71
Ciało w kształcie litery C (rys. 71 A), pigmentowane, brązowe lub pomarańczowe.
Segmenty ciała bez wyrostków, z krótkimi, najczęściej słabo widocznymi włoskami. Głowa
umiarkowanie wydłużona, stożkowata, lekko skierowana w stronę brzuszną. Szczecinki na głowie
wyłącznie pojedyncze. Szew czołowy sięga wargi górnej (rys. 71 B). Kołnierzyk słabo
wykształcony, od strony brzusznej mało widoczny (rys. 71 C). Ostatni segment odwłoka

Podrodzina Dasyheleinae

dłuższe niż zewnętrzne (rys. 70 C).
Larwy pełzające. Występująw drobnych zbiornikach wodnych, często wśród nitkowatych glonów.

Bezziafłayicornis (Staeger) - rys. 70
Długość ciała do 7 mm. Segmenty tułowia i przednie segmenty odwłoka 1,4-1,6 raza
dłuższe niż szersze, tylne bardziej wydłużone. Głowa krótka, stożkowata, przednia część
zwężająca się, brązowa, równomiernie zabarwiona. Stosunek długości głowy dojej największej
szerokości ok. 1,7. Szew czołowy dość krótki, sięgający nieco powyżej tylnych, czołowych
szczecinek (rys. 70 A-4). Kolnierzyk ciemnobrązowy, na stronie brzusznej z niewielkim,
półokrągłym wybrzuszeniem (rys. 70 B), na stronie grzbietowej zwężający się po środku głowy
(rys. 70 A). Nadgębie z parzystym grzbietowym grzebieniem z 10-12 zębami niejednakowej
długości w każdej części i trzema grzebieniami nieparzystymi. Ostatni segment odwłoka
nieznacznie krótszy i węższy niż poprzedni. Tylne wewnętrzne szczecinki blisko dwukrotnie
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-
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Rys. 71

Rys. 70
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-

rys. 74

czuciowe wyrostki (rys. 75 B

-
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jednoczłonowe (rys. 75 A). Z boku ostatniego segmentu odwłoka, obok pseudopodiów,

Długość ciała do 10 mm. Czułki długie, co najmniej równe długości części głowowej,

Liponeura sp. - rys. 75

pseudopodia (rys. 74 B —*).

dwuczłonowe (rys. 74 A). Z boku ostatniego segmentu odwłoka występują jedynie

Długość ciała do 7,5 mm. Czułki krótsze niż połowa długości części głowowej,

Blepharicerafasciata (Westwood)

przyczepione do kamieni.

Występują wyłącznie w bystro płynących, czystych, dobrze natlenionych strumieniach,

strony segmentów odwłoka pęczki skrzeli.

oczne. Na stronie brzusznej, na każdym segmencie duże, okrągłe przyssawki. Po bokach brzusznej

członowe czułki. Po obu stronach części głowowej, od strony grzbietowej, widoczne plamki

Puszka głowowa na stronie grzbietowej pokryta twardym pancerzem. Z przodu głowy 1-2

ciała, pozostałe sześć segmentów wyraźnie oddzielone od siebie, po bokach głęboko wcięte.

Głowa, segmenty tułowia i pierwszy segment odwłoka zlane w owalną, przednią część

—-I_____•

A

-

Rys. 75
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Rys. 74

Rys. 73

B
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żyją przyczepione
bezpośrednio bądź długą nicią

górny kokonu wysunięte

-
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są długie skrzela (rys. 77 B).

Charakterystycznyjest kształt kokonu poczwarki, przyczepionego do podłoża. Przez otwór

do kamieni lub innych podwodnych przedmiotów.

pochewka z wyrostkami analnymi. Larwy

do przyczepiania się do podłoża. Na stronie grzbietowej, na ostatnim segmencie odwłoka,

Na ostatnim segmencie odwłoka tarczowata przyssawka z wieńcem haczyków służąca

stronie tułowia nieparzyste pseudopodium z wieńcem haczyków na końcu i przyssawką.

wachlarzowaty, pierzasty aparat filtracyjny. Krótkie, czteroczłonowe czułki po bokach głowy.
Przednia część tułowia szeroka, koniec ciała butelkowato rozszerzony (rys. 77 A). Na brzusznej

wyraźnie wyodrębniona, beczułkowata. U większości gatunków w górnej części głowy

Długość ciała do 15 mm. Ciało robakowate, wydłużone. Głowa silnie schitynizowana,

-

Rodzina Simuliidae rys. 77

zbiorników wodnych i cieków.

Występująw osadach mulistych i piaszczystych, niekiedy pod korzeniami, przy brzegach

(rys. 76 B

stronie ostatniego segmentu odwłoka leży pole analne najczęściej z 2, różnej długości wyrostkami

lub niewielkie pseudopodia (rys. 76 B). Na końcu ostatniego segmentu odwłoka pole
przetchlinkowe, najczęściej z 5 wyrostkami różnej wielkości i kształtu (rys. 76 D). Na brzusznej

na brzusznej stronie. Czułki krótkie, dwuczłonowe (rys. 76 C). Segmenty tułowia gładkie.
Na przednim brzegu segmentów odwłoka mogą występować poprzeczne wałki (rys. 76 A)

złożone z głowy, trzech segmentów tułowia i ośmiu segmentów odwłoka. Głowa wciągnięta
do I segmentu tułowia i równomiernie schitynizowana, z głębokimi wcięciami w tylnej części,

walcowate, wyraźnie segmentowane (rys. 76 A i B), rzadko grzbieto-brzusznie spłaszczone,

Długość ciała niektórych gatunków do 40 mm, najczęściej poniżej 20 mm. Ciało

-

Rodzina Limoniidae rys. 76
A

A

J

-

63

-

Rys. 77

Rys. 76

B

D

-
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-

Długość ciała do 50 mm. Ciało kształtu wrzecionowatego, złożone z głowy, trzech
segmentów tułowia i ośmiu segmentów odwłoka. Włoski i szczecinki nie występują (rys. 82 A).
Kapsuła głowowa zredukowana. Grzbietowa plytka sięga II segmentu tułowia. Na przednim
brzegu segmentów odwłoka wieńce brodawek, często z drobnymi kolcami i 3-4 pary
pseudopodiów. Na końcu ostatniego segmentu ciała syfon oddechowy, krótszy od długości
ostatniego segmentu odwłoka (rys. 82 B).
Występują w litoralujezioi w mulistej strefie przybrzeżnej rzek, w bagnach i w drobnych
zbiornikach wodnych, niekiedy wśród roślin.

-

Rodzina Tabanidae rys. 82

-

S. punctata (Fabricius) rys. 81
Ostatni segment ciała, podobnie jak segmenty pozostałe, podzielony jest na dwa człony.

-

Sylyicolafenestralis (Scopoli) rys. 80
Ostatni segment ciała podzielony jest na pięć członów.

Długość ciała do 14 mm. Ciało wrzecionowate, składające się z dobrze oddzielonej głowy,
trzech segmentów tułowia i ośmiu segmentów odwłoka. Segmenty ciała są wtórnie członowane,
przed segmentem właściwym oddzielonyjest wąski segment dodatkowy (rys. 79). Przednie pole
przetchlinkowe na stronach bocznych I segmentu tułowia, tylne na końcu ostatniego segmentu
ciała, otoczone na brzegach pięcioma płatowatymi wyrostkami.
Występuje xy kałużach i innych drobnych zbiornikach wodnych, wśród gnijących
szczątków.

-

Rodzina Anisopodidae rys. 79

Długość ciała do 14 mm. Ciało złożone z głowy iii jednakowych segmentów. Głowa
a (rys. 78 A). Na stronie grzbietowej każdego segmentu siodłowata tarczka.
ębnion
wyodr
Nieparzyste pseudopodium na I segmencie tułowia. Na końcu odwłoka funkcję tylnej przyssawki
pełni smukła, końcowa część ostatniego segmentu, przesunięta na stronę brzuszną. Na stronie
grzbietowej I segmentu tułowia para walcowatych przetchlinek, usytuowanych na tylnym brzegu
tarczki (rys. 78 B). Na VIII segmencie odwłoka nieparzysta przetchlinka pomiędzy palcowatymi
wyrostkami, zaopatrzonymi w 5 szczecinek (rys. 78 C). Na końcu ostatniego segmentu odwłoka
dwie pary analnych wyrostków.
Występują najczęściej w czystych górskich potokach i w rzekach.

-

Rodzina Thaumałejdae rys. 78

I

Rys. 80

B

Rys. 82

A

Rys. 79

Rys. 78

-
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-

Rys. 81
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Również w wodach słonawych, często w skrajnych warunkach środowiska.

Występują wśród roślin, w osadach dennych, niektóre wewnątrz tkanek makrofitów.

przetchlinki. U niektórych gatunków występuje przetchlinka na przodzie ciała.

ment) wyrostek oddechowy, na końcu rozdwojony, skierowany ku górze. Na końcu wyrostka

często dobrze widoczne parzyste pseudopodia z pazurkami (rys 84 A) lub tylko niewyraznie
zaznaczone (rys. 84 B). Na ostatnim segmencie odwłoka dość długi (dłuższy niż ostatni seg-

Długość ciała rio 15 mm. Ciało najczęściej pokryte gęstymi włoskami i szczecinkami.
Głowa zredukowana, xy kształcie mięsistego płata. Na stronie brzusznej segmentów odwłoka

-

Rodzina Ephydridae rys. 84

Występująw różnych typach wód, najczęściej wśród szczątków roślin.

Na koncu ostatniego segmentu ciała pole przetchlinkowe

przedniej części segmentów odwłoka ruchliwe wałki z drobnymi kolcami (rys. 83 B —*).

do I segmentu tułowia. Na bocznej stronie I segmentu tułowia słabo widoczne przetchlinki.
Na stronie brzusznej segmentów tułowia parzyste pęczki szczecinek. Na brzusznej stronie

Długość ciała do 12 mm. Ciało wydłużone, wyraźnie członowane, złożone z głowy, trzech
segmentów tułowia i ośmiu segmentów odwłoka (rys. 83 A). Głowa mała, częściowo wciągnięta

-

Rodzina Dolichopodidae rys. 83

B

A

A

r

:„
.
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Rys. 84

Rys. 83

.

—..

B

-

rys. 85

-
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-

Występuje na bagnach i torfowiskach, również w źródłach.

z drobnymi ząbkami na zewnętrznej krawędzi.

Długość ciała do 20 mm. Wyrostki na ciele krótkie, spłaszczone, na końcach zaostrzone,

Triogma trisulcata (Schummel) - rys. 87

wolnej wody.

Występuje w strefie brzegowej stawów, wśród roślinności. Niekiedy również w strefie

średnica ciała.

Długość ciała do 30 mm. Wyrostki na ciele gęste i bardzo długie, często dłuższe niż

Phalacrocera replicata (Linnć) - rys. 86

wyrostkami.

tułowia. Na ostatnim segmencie odwłoka pole przetchlinkowe otoczone sześcioma płatowatymi

grzbietowej i po bokach licznymi wyrostkami. Głowa schitynizowana, wciągnięta do I segmentu

Ciało walcowate, złożone z głowy i 11 jednakowych segmentów, pokrytych na stronie

Rodzina Cylindrotomidae

Toleruje wody zanieczyszczone.

Występuje w wodach stojących lub leniwie płynących. Często wśród szczątków roślin.

Ujej podstawy para odbytowych wyrostków (rys. 85 —*).

dopodia. Na końcu ostatniego segmentu odwłoka cienka, długa, zwężająca się rurka oddechowa.

drobnymi włoskami. Na stronie brzusznej pierwszych trzech segmentów odwłoka drobne pseu

silnie skrócone, ostatnie segmenty odwłoka wydłużone, zwężające się. Ciało pokryte

segmentów odwłoka. Kapsuła głowowa mała, silnie schitynizowana. I-IV segmenty tułowia

Długość ciała do 70 mm. Ciało złożone z głowy, trzech segmentów tułowia i siedmiu

Piychoptera sp. (syn. Liriope sp.)

Rodzina Ptychopteridae (syn. Liriopidae)

- 69

Rys. 87

Rys. 86

Rys. 85

-

sp.

-

rys. 90

- 70

Występuje głównie w potokach górskich.

oddechowych (rys. 90 A —*).

stożkowatych pseudopodiów i na końcu tego segmentu para zagiętych ku przodowi wyrostków

segmentów odwłoka pseudopodia z haczykami i poprzeczne wałeczki z delikatnymi haczykami
na początku i niekiedy na końcu segmentu (rys. 90 B). Na ostatnim segmencie ciała para długich,

Długość ciała do 12 min. Ciało cylindryczne, zwężone na przodzie, składające się z drobnej
głowy, trzech segmentów tułowia i ośmiu segmentów odwłoka (rys. 90 A). Na brzusznej stronie

Limnophora

Rodzina Musćidae

charakterystyczne dla wód oligo - mezosaprobowych.

Występuje najczęściej w czystych, źródlanych i bystro płynących wodach. Gatunki

wydłużone wyrostki z długimi szczecinkami na szczycie.

pseudopodia. Niekiedy na pierwszym segmencie odwłoka pseudopodia nie występują. Na ostatnim
segmencie odwłoka pseudopodia są często silnie wydiużone. Na końcu tego segmentu zwykle

Długość ciała do 6 mm. Ciało walcowate, złożone z głowy, trzech segmentów tułowia
i ośmiu segmentów odwłoka. Głowa silnie zredukowana. Na segmentach tułowia od strony
brzusznej pęczki krótkich szczecinek. Na segmentach odwłoka dobrze widoczne parzyste

Rodzina Empididae - rys. 89

zbiorników i cieków.

Występuje wśród rozkładających się roślin, w bagnach, jak również w strefie przybrzeżnej

sześcioma płatowatymi wyrostkami, z reguły z delikatnymi włoskami na krawędziach. Otwór
odbytowy otoczony naogół dość długimi wyrostkami (rys. 88 B)

Długość ciała do 60 mm. Ciało walcowate, złożone z głowy i li jednakowych segmentów
(rys. 88 A). Głowa zredukowana, wciągnięta do I segmentu tułowia. Na końcu ostatniego segmentu
odwłoka wyraźnie widoczne pole analne i przetchlinkowe. Przetchlinki otoczone najczęściej

-

Rodzina Tipulidae rys. 88

B

-• -..„
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A

Rys.89

Rys. 88

Rys. 90

4

-
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Występuje w strefie przybrzeżnej różnego typu wód, często wśród gnijących roślin.

przetchlinkowe (rys. 93 A —+).

odwłoka bruzdkowane wałeczki. Na brzusznej stronie ostatniego segmentu ciała pole

Długość ciała do 20 mm. Ciało walcowate, od przodu zwężone, składające się z głowy,
trzech segmentów tułowia i ośmiu segmentów odwłoka (rys. 93 A). Głowa mała, od strony
grzbietowej przykryta wąską, chitynowąplytką (rys. 93 B). Ciało gładkie, na przodzie segmentów

Rodzina Rhagionidae - rys. 93

Występuje w różnych typach wód, często wśród roślin.

i wałeczkiem z przodu (rys. 92 C —+).

płatowatymi wyrostkami (rys. 92 B), na stronie brzusznej pole analne z kolejnymi wyrostkami

poprzecznymi rzędami drobnych kolcow Na stronie brzusznej segmentow odwłoka wałeczki
kolcami. Na ostatnim segmencie ciała, od strony grzbietowej pole przetchlinkowe z 4-5 Ijótkimi,

Długość ciała do 9 mm. Ciało rozszerzające się ku tyłowi, składające się z głowy, trzech
egmentow tułowia i osmiu segmentow odwłoka (rys 92 A) Głowa drobna na stronie brzusznej

Rodzina Scathophagidae - rys. 92

)rzetchlinkowe otoczone czterema dużymi płatowatymi wyrostkami (rys. 91 —*).
Występuje napowierzchni wody wśród roślin. Niektóre gatunki pasożytująna mięczakach.

ułowia zwykle gładkie, niekiedy z bardzo drobnymi rzędami kolców lub szczecinek. Po bokach
egmentów pęczki brodawek. Na grzbietowej stronie ostatniego segmentu ciała pole

Długość ciała do 17 mm. Ciało wrzecionowate, składające sięz głowy, trzech segmentów
ułowia 1 osmiu segmentow odwłoka Głowa w kształcie drobnego mięsistego płatka Segmenty

odzina Sciomyzidae - rys. 91
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B
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Rys. 93

B

Rys. 92

C

Rys 91
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Atrichopogon
Bezzia flayicornis
Blepharicerafasciata
Blephariceridae
Ceratopogonidae
Ceratopogoninac
Chaoborinae
Chaoborus crystallinus

A. clayiger
A. maculipennis
A. plumbeus
Anisopodidae
Aiiophelini
Athericidae
Atherix
A. ibis
A. marginata

A. sticticus
A. yexans
Allaudomyia
Anopheles
A. bifurcatus

Ades
A. cantans
A. caspius
A. cinereus
A. communis
A. detritus
A. flayescens
A. leucomelas
A. maculatus
A. punctor
30
23
31
25
32
29
24
30
26
27
28
62
9
12

22*

60 73
44 58
46
8 4
8 6

12 12
12 10
12 11
64 79
10 8
33
34 33
34 35
34 34
58 72
58 70
60 74

24
30
26
26
28
49
10
12

22
30
22
30
24
32
28

-

75

-

Culicinae
Culicini
Culicoides
Culiseta
C. alaskaensis
C. annulata
C. longiareolata
C. morsitans
Cylindrotomidae
Dasyhelea
Dasyheleinae
Dixa
Dixetla
Dixidae
Dolichopodidae
Ernpididae
Epbydridae
Eristalis
E. tenax
Eristalomya
Eulalia
Forcipomyiinae

Culex
C. modestus
C. territans
C. pipiens
Culicidae

.

C. flayicans
Cylindrotomidae
Clinoheleaunimaculata
Corethraflayicans
C. plumicornis

Skorowidz taksonów

58

8
68
52
8
8
14
14
17
17
8
10
10
50
18
18
20
18
20
63
58
58
6
6
6
66
70
66
34
34
34
40

83
89
84
36
37
36
49

2
3
1

71

7
8
63
17
18
20
19
21

15
16
5

64
5
6
13
14

5

Psychoda
Psychodidae
Ptychoptera
Ptychopteridae
Rhagionidae
Scathophagidae

Paradixa
Pericoma
Phalacrocera replicata
Probezzia seminigra

O. analis
O. pygmaea
O. trilineata
Paipomyia lineata
Palpomyiinae

Odontomyia
O. angulata
O. argentata
O. ornata
O. tigrina
Oxycera

Liriope
Liriopidae
Mallochohelea
Monohelea
Muscidae
Nemotelus
N. pantherinus
Nilobezzia formosa

Heleidae
Hermione
Limnophora
Limoniidae
Liponeura

6
42
68
54
42
42
68
68
72
72

52
40
40
40
40
40
36
36
38
36
56
52

93
92

3
57
86
67
56
54
85

53
39
40
42
41
69

51
52
50

65
49

58
39
90
76
75
68 85
68
56 68
46 60
70
40 47
40 48

44
36
70
62
60
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64
64
18
70
68

82
78
17
88
87

91
59
77
66
61
36 38
38
38 44
38 46
38 45
42 55
64 80
64 81

72
46
62
54
48
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S. Punctata
Syrphidae
Tabanidae
Thaumaleidae
Theobaldia
Tipulidae
Trio gma trisulcata

Sycorax
Sylyicola fenestralis

Sciomyzidae
Serromyia
Simuliidae
Sphaeromias
Stilobezzia
Stratiomyidae
Stratiomys
S. chamaeleon
S. longicomis
S. potamida
-

-

-

-

-

-

-
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-

-

6. Skierska B. 1971 Muchówki Diptera. cz. 28, zesz. 9a. Komary Culicidae Klucze do
oznaczania owadów Polski, PWN, Warszawa 1971, 138 s.

-

5. Rozkony R. (Red.) 1980- Kuć larey hmyzu Ćeskosloyensk Akademie yćd, Praha, 519 s.

-

4. Monćadskij A. S. 1951 Lićinki oyososućich komaroy SSSR i sopredelnych stran Izd.
Akad. Nauk SSSR, Moskya, Leningrad, 289 s.

Akademie yd, Prałia, 286 s.

-

-

2. Glochoya. V. M. 1979 Lićinki mokrecoy podsemejsty Palpomyinae i Ceratopogoninae fauny
SSSR Nauka, Leningradskoe eddelenie, 230 s.
3. Kram J. 1958 Kom.h bodayi Culicinae. Fauna ĆSR, syazek 13 lzd. Ćeskosloyenskć

1. Cranston P. S., C. D. Ramsdale, K. R. Snowi G. B. White 1987- Keys to the British mosqui
tos (Culicidae) FreshwatBiologica1 Association, Embieside, no. 48, 152 s.

Podstawowe piśmiennictwo

L

-

w 1996 roku.

-

-

-

-

gowych.
i spożyw
Raport z badań monitoringowych nad jakością gleb, roślin, produktów rolniczych
czych w 1995 roku.
Zmiany jakości wody i trofii podgrzanych jezior konińskich.
piotrkowskie
Analiza wyników pomiarów imisji wykonywanych stacjąmobilną. Województwo
1994 1996.
Stan czystości wód jeziora Gopło.
Stan czystości wód jeziora Drawsko.
rzeki.
Program regionalnego monitoringu wód powierzchniowych dla zlewni wybranej
1990- 1994.
latach
w
oraz
roku
1995
w
Ocena jakości wód zbiornika Besko ijego dopływów
ów.
biowskaźnik
jako
mchów
Ocena skażenia Polski metalami ciężkimi przy użyciu
pomiarów przepro
Hałas drogowy na terenie miast: Przemyśla, Jarosławia i Radymna w świetle
wadzonych w latach 1995 1996.
Ocena wpływu przemysłu hutniczego na klimat akustyczny środowiska.
BENTOSOWE.
Przegląd słodko wodnych zwierząt bezkręgowych część V. BEZKRĘGOWCE
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1995 roku.
Wydajność i parametry fizykochemiczne w 1996 roku.
Gospodarka odpadami ściekowymi.
Odpady zagrożeniem dla środowiska.
Lublinie.
Pięciolecie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
w Suwałkach
WIOS
pomiarowej
stacji
Analiza stanu zanieczyszczenia atmosfery w rejonie
1993.
i stacji KMŚ Puszcza Borecka dla wielolecia 1991
Stan czystości jeziora Gaładuś w latach 1991 1995.
i spożywczych
Raport z badań monitoringowych nad jakością gleb, produktów rolniczych

-

Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku.
Metody programowania hałasu komunikacyjnego.
Ratanica
Ocena stanu środowiska i procesów zachodzących w lasach zlewni potoku
(Pogórze Wielickie, Polska Poludniowa).
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Koniczynka.
Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1995 roku.
ch w ramach
Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywany
1995.
państwowego monitoringu środowiska w latach 1994
(Sieć krajowa).
Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991 1995
monitorin
badań
podstawie
na
Polsce
w
Monitoring biologiczny lasów. Stan uszkodzenia lasów

Inspekcję
W serii „ Biblioteka Monitoringu Środowiska” wydawanej przez Państwową
:
opracowania
następujące
Ochrony Środowiska spośród 278 pozycji ostatnio ukazały się

