
WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA ROZWÓJ SZKODNIKÓW 

 

Rozprzestrzenianie się i rozwój wszystkich organizmów żywych, a więc również wszystkich szkodników 

roślin, zależy od wielu czynników środowiska, które współdziałają ze sobą, a niekiedy zastępują się wza-

jemnie. Ze względu na ograniczone możliwości dokładnego określenia roli najważniejszych czynników w 

działaniu zespołowym rozpatruje się poszczególne elementy kompleksu w pewnym wyizolowaniu. Jest to 

przyrodniczo niepoprawne, ale w celach poznawczych możliwe. 

Szkodniki odznaczają się na ogół ogromnym potencjałem rozrodczym, będącym wynikiem dużej płodno-

ści i krótkiego okresu rozwoju osobniczego. Płodność ta wytworzyła się pod wpływem doboru naturalnego i 

utrwaliła dziedzicznie w procesie ewolucji jako ważny czynnik w walce o byt.  

W rzeczywistości szybkość rozmnażania się szkodnika jest znacznie mniejsza, gdyż ogranicza ją wiele 

czynników zewnętrznych. Grają one rolę regulatorów i trudno byłoby bez nich tak zmniejszyć liczebność 

populacji szkodników, aby przestały być groźne. Szkodniki różnie reagują na niesprzyjające warunki. Jedne 

z nich łatwo ulegają ich ujemnemu wpływowi i szybko giną, inne natomiast dostosowują się do nich, co 

nazywamy plastycznością ekologiczną. Im jest ona większa, tym łatwiej szkodnik przeżyje niesprzyjające 

warunki. Z tego, co powiedziano wynika, że między szkodnikami i środowiskiem istnieje bardzo ścisła 

współzależność: z jednej strony – szkodniki, których siłą jest duża płodność i na ogół duża plastyczność 

ekologiczna, a z drugiej strony – przyroda ze wszystkimi czynnikami i ich działaniem. Najmniejsze odchyle-

nie w układzie czynników w stronę sprzyjającą rozwojowi szkodników może spowodować ich masowy po-

jaw. 

Zbadanie i zrozumienie przyczyn wywołujących masowe rozmnożenie się szkodników, wyjaśnienie zna-

czenia poszczególnych czynników dla dynamiki ich rozmnażania, poznanie kompleksów współzależności 

jest jednoznaczne z uzyskaniem naukowych podstaw do zwalczania szkodników i przewidywania ich poja-

wów. 

Wszystkie gatunki zwierząt czy roślin żyją w określonym środowisku, czyli w biotopie. Zespół organi-

zmów roślinnych i zwierzęcych występujących w biotopie określa się mianem biocenozy. Biocenozy natu-

ralne, to takie, które występują w biotopach niezmienionych przez człowieka są zrównoważone i nie ulegają 

większym zmianom ilościowym i jakościowym. Inaczej jest na polach uprawnych, gdzie biocenozy, a przede 

wszystkim ich część roślinna, ulegają daleko idącym zmianom. W tak odkształconych biocenozach, zwanych 

agrocenozami, mogą występować różne zaburzenia powodowane głównie przez zbytnie rozmnażanie się 

gatunków współżyjących. Są to zwykle gatunki szkodliwe, narażające gospodarkę człowieka na mniejsze lub 

większe straty. 

Do prawidłowego zwalczania szkodników, a szczególnie do przewidywania ich pojawów, konieczna jest 

znajomość przyczyn powodujących zmiany w liczebności gatunków szkodliwych. Potrzebnych informacji 

dostarcza przede wszystkim nauka zwana ekologią, która wyjaśnia wzajemne zależnościami i powiązaniami 

między organizmami żywymi a środowiskiem. 

A zatem tylko na podstawie wyników badań ekologicznych można wyjaśnić ważne dla praktyki zagad-

nienia takie jak: zasięgi geograficzne poszczególnych gatunków, wahania ilościowe ich populacji i szkodli-

wość poszczególnych gatunków oraz opracowywać wytyczne dla prognoz i sygnalizacji pojawów szkodni-

ków. 

Całokształt czynników środowiska oddziałujących na życie szkodnika można podzielić na kompleks 

czynników: 

 

Czynniki abiotyczne 

 

Temperatura. Owady, podobnie jak nicienie, roztocze i ślimaki, są organizmami zmiennocieplnymi, tzn. 

nie mają wewnętrznego mechanizmu regulującego temperaturę ciała i utrzymującego ją na stałym poziomie, 



niezależnie od temperatury otoczenia. A zatem temperatura otoczenia kształtując temperaturę ciała zwierzę-

cia, decyduje o szybkości przebiegu wszystkich procesów przemiany materii. Mogą one przebiegać bardzo 

wolno i prawie niedostrzegalnie, jak to ma miejsce w okresie diapauzy zimowej, albo szybko i energicznie w 

pełni lata. Zarówno zwolnienie, jak i przyspieszenie rytmu życia nie może przekroczyć pewnych granic. 

Termiczne granice życia, zwane progami życia, zależą od gatunku i jego stadium rozwojowego. Górny próg 

termiczny jest znacznie bardziej krytyczny dla życia od progu dolnego, bowiem wszystkie funkcje życiowe 

przebiegają znacznie intensywniej w wyższej temperaturze. Dłuższe działanie gorąca powoduje jednak 

śmierć zwierząt zmiennocieplnych. 

Temperatura, w której woda zamarzając w żywych komórkach rozrywa tkanki powoduje śmierć organi-

zmu. U wielu jednak gatunków zwierząt, zwłaszcza pochodzących ze stref klimatu umiarkowanego lub ark-

tycznego, występuje zjawisko przechłodzenia, polegające na tym, że woda znajdująca się w organizmie nie 

zamarza w temperaturze poniżej zera. Graniczne temperatury przechłodzenia wynoszą od kilku stopni do 

−53°C i zależą od stanu fizjologicznego zwierzęcia, a także od układu innych czynników środowiska, w 

którym znajduje się zwierzę. Dolną granicę czynnego trybu życia nazywamy zerem fizjologicznym. Poniżej 

tej temperatury istnieje wyłącznie życie utajone, odznaczające się maksymalnym zwolnieniem wszystkich 

procesów życiowych. Pomiędzy termicznymi granicami mieści się temperatura optymalna, w której procesy 

fizjologiczne danego gatunku przebiegają najszybciej i najskuteczniej. 

 

Woda. Warunkuje ona przebieg wszystkich podstawowych funkcji życiowych każdej żywej komórki. Nie-

dobór jej prowadzi zawsze do zahamowania wszelkich czynności życiowych, a następnie do śmierci. Przyj-

muje się, że utrata ⅓ części zawartości wody może być śmiertelna dla organizmu. Jej zawartość w tkankach 

zwierząt, podobnie jak i w tkankach roślin, jest bardzo duża i waha się od 50 do nieco powyżej 90% masy 

ciała. Jej zawartość jest zawsze wyższa u organizmów wodnych niż lądowych. Ciało osobników młodych 

zawiera jej więcej niż dorosłych. W miarę starzenia się osobników i zmniejszenia ich aktywności zachodzi 

zawsze proces tzw. wysychania organizmu. W pewnych okolicznościach jednak utrata wody może pomóc w 

zachowaniu życia. Ma ona dużą pojemność cieplną i wysokie ciepło parowania, dlatego w upalne dni paro-

wanie jest najskuteczniejszym sposobem obniżenia zbyt wysokiej temperatury ciała. Pewien ubytek wody z 

organizmu u zwierząt zmiennocieplnych jest także skutkiem fizjologicznego przygotowywania się do dia-

pauzy zimowej. 

Łączne działanie temperatury i wilgotności zależy od ich bezwzględnych i względnych wartości, np. tem-

peratura wywiera silniejszy wpływ na żywy organizm wówczas, gdy jednocześnie wilgotność środowiska 

jest bardzo wysoka lub bardzo niska. Podobnie wilgotność odgrywa większą rolę w skrajnych temperaturach. 

 

Wiatr. W lecie nad powierzchnią lądów unoszą się miliony owadów. Ich obecność w atmosferze spowodo-

wana jest przede wszystkim tym, że w czasie lotów porywają je prądy powietrzne. Wiatry sprzyjają rozprze-

strzenianiu się owadów. W Polsce, np. ze względu na panujące wiatry zachodnie najliczniejsze migracje 

odbywają się z zachodu na wschód. Mszyce mogą być przeniesione przez wiatr nawet na odległość 1800 km. 

Z punktu widzenia ochrony roślin wpływ wiatrów jest bardzo istotny, ponieważ każde z pól, niezależnie od 

sąsiedztwa, może znaleźć się w zasięgu przenoszonych przez nie szkodników. 

 

Światło. Czynnikiem warunkującym istnienie organizmów jest światło słoneczne, a systematycznie powta-

rzające się zmiany długości dnia i nocy, ściśle określone w każdym miejscu na ziemi, kształtują sezonową 

aktywność biologiczną organizmów oraz liczbę i przebieg cyklów sezonowych (fotoperiodyzm). Ciekawy 

przykład reakcji szkodników roślin na długość dnia stanowi zachowanie się mszyc. Długi dzień (ponad 14-

godzinny) i wyższa temperatura sprzyjają zawsze formowaniu się zarodków dzieworodnych samic. Krótszy 

dzień i niższa temperatura powodują pojawienie się jajorodnych samic pokolenia obupłciowego. Wszystkie 

reakcje fotoperiodyczne mają wspólną cechę, a mianowicie cykliczność i polegają na przystosowaniu gatun-

ku do sezonowych zmian warunków zewnętrznych. Z reakcją fotoperiodyczną wiąże się ściśle zapadanie w 



stan diapauzy, która umożliwia przetrwanie warunków niesprzyjających dla rozwoju i zapewnienia stałość 

cykli rozwojowych oraz koordynacji poszczególnych stadiów rozwojowych z określonymi porami roku. 

Decydujące znaczenie ma progowa długość dnia, która warunkuje zahamowanie rozwoju i przejście w stan 

spoczynku. Najliczniejszą grupę owadów stanowią gatunki, które są szkodnikami roślin, a jednocześnie or-

ganizmami dnia długiego, tzn. przejawiają największą aktywność i żarłoczność (a więc szkodliwość), poczy-

nając od ostatnich dni maja do końca lipca. Wrażliwość na fotoperiod występuje najczęściej w stadium po-

przedzającym diapauzę.  

 

Gleba. Życie wszystkich zwierząt jest pośrednio związane z glebą jako źródłem pokarmu dla roślin żywi-

cielskich. Dla wielu gatunków jednak jest ona stałym lub okresowym środowiskiem życia. Owady przeby-

wające w glebie mogą zachowywać się w niej aktywnie, gdy żerują i przemieszczają się (np. drutowce) lub 

nieaktywnie, gdy znajdują się w glebie w stadium nieruchomym ‒ przepoczwarczenia się lub diapauzy zi-

mowej. Gleba oddziałuje zarówno na skład gatunkowy owadów oraz ich liczebność, jak i na szereg zjawisk 

biologicznych związanych z ich rozwojem. Szczególne znaczenie mają: wilgotność gleby, jej temperatura, 

zasolenie, zasobność w składniki pokarmowe i odczyn. Wilgotność gleby decyduje zwykle o możliwości 

zimowania wielu gatunków owadów. Gleby wilgotne obniżają zdrowotność i zwiększają śmiertelność zimu-

jących populacji. Z temperaturą gleby wiążą się migracje pionowe owadów. Odczyn gleby oddziałuje wy-

raźnie na skład gatunkowy owadów. Niektóre z nich żyją wyłącznie w glebach kwaśnych lub słabo kwa-

śnych, np. larwy muchówek koziułkowatych i wielu chrząszczy z rodziny sprężykowatych czy chrabąszczo-

watych. Znajomość wymagań poszczególnych gatunków umożliwia zarówno prognozowanie ich wystąpie-

nia, jak i prawidłową ingerencję rolnika (np. wapnowanie gleb kwaśnych). 

 

Czynniki biotyczne 

 

Pożywienie. Podstawą wszystkich procesów życiowych zwierząt i warunkiem utrzymania się ich przy życiu 

jest pokarm, który musi zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na budulec ciała i źródło energii. Z tego po-

wodu musi on być różny zależnie od gatunku i stadium rozwojowego. Nadmiar substancji pokarmowych jest 

odkładany w określonych miejscach ciała i zużywany w okresie dużego zapotrzebowania energetycznego 

lub budulcowego (rozmnażanie czy stan spoczynku). Zdolność przebudowy pobieranych składników pokar-

mowych jest u owadów roślinożernych ograniczona, a ponadto skład chemiczny rośliny danego gatunku 

zmienia się w zależności od odmiany, a przede wszystkim od stanu fizjologicznego i związanej z nim fazy 

rozwojowej. Dlatego brak odpowiednich związków w pokarmie i niemożność zaspokojenia potrzeb jest zaw-

sze przyczyną wędrówek owadów, a często powodem wymarcia całej populacji. 

Ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu owady roślinożerne (fitofagi) dzielimy na następujące grupy:  

wielożerne (polifagi),  

skąpożerne (oligofagi),  

jednożerne (monofagi).  

Gatunki wielożerne, np. gąsienice rolnicy zbożówki czy rolnicy goździówki mogą żerować i rozwijać się 

na różnych gatunkach roślin niespokrewnionych ze sobą. Pożywieniem gatunków skąpożernych są zwykle 

rośliny należące do jednej rodziny, często tylko niektóre gatunki z tej rodziny. Gatunki jednożerne występują 

przeważnie na roślinach jednego gatunku, np. pchełka rzepakowa na rzepaku ozimym. Specjalizacja pokar-

mowa bywa jeszcze dalej posunięta. Niektóre gatunki owadów odżywiają się wyłącznie określonymi czę-

ściami roślin, np. larwy śmietki ćwiklanki żerują tylko w tkance miękiszowej liści, a larwy gruboudki lucer-

nianki tylko w nasionach. Dla owadów o aparacie gębowym kłująco-ssącym pokarmem jest sok komórkowy 

o określonym składzie chemicznym. U owadów o przeobrażeniu zupełnym duże zróżnicowanie pokarmowe 

wpływa na to że larwy odżywiają się często innym pokarmem niż owady dorosłe. Gąsienice motyli zżerają 

tkankę miękiszową roślin, natomiast dorosłe motyle żywią się nektarem kwiatów. Odmienne potrzeby po-

karmowe mają larwy i osobniki dorosłe muchówek. Różne potrzeby pokarmowe mogą też występować u 



tego samego stadium, w różnych fazach rozwojowych. Charakterystyczny jest tzw. żer dojrzewania fizjolo-

gicznego, np. chrząszcze słodyszka rzepakowego, aby osiągnąć dojrzałość żywią się pyłkiem różnych roślin. 

Zróżnicowane wymagania pokarmowe i przystosowanie do żeru na określonych organach roślin wpłynęły 

na rytm rozwojowy owadów. Wpływ ten występuje szczególnie wyraźnie u gatunków, których rozwój jest 

związany z okresem kwitnienia i formowania się narządów generatywnych roślin żywicielskich. Słodyszek 

rzepakowy, który wyżera pąki kwiatowe rzepaku ma tylko jedno pokolenie w ciągu roku, natomiast pędruś 

koniczynowiec, którego larwy żerują w kwiatostanach koniczyny kwitnącej co najmniej dwa razy w roku, 

ma dwa pokolenia, a paciornica lucernianka − żerująca w pąkach kwiatowych lucerny kwitnącej 3-4 razy w 

ciągu roku ma 3, a niekiedy nawet 4 pokolenia. Przystosowanie rytmu rozwojowego owadów do określo-

nych fenofaz rośliny żywicielskiej jest wyrazem ekologicznej plastyczności owadów, przy czym rodzaj po-

karmu określa nie tylko zasięg, ale również płodność, a w konsekwencji liczebność populacji. Pogorszenie 

się pokarmu pod względem składu chemicznego powoduje skrócenie życia osobników. 

Duży wpływ na rozmnażanie wywiera obecność w pożywieniu witamin, zwłaszcza witaminy E. Najwięk-

szą jej ilość zawierają wierzchołkowe, najmłodsze części roślin. Przejście owadów ze stanu aktywnego w 

stan spoczynku jest poprzedzone bardzo ważnymi zmianami w organizmie. Są one związane z odkładaniem 

substancji zapasowych i utratą części wody. Możliwość nagromadzenia tych substancji, najczęściej tłusz-

czów, zależy od ilości i jakości pokarmu. Zawartość białka w liściach roślin młodych przewyższa zawartość 

lipoidów. W miarę zaś starzenia się rośliny wzrasta ilość lipoidów, np. w liściach ziemniaka może zwiększyć 

się od wiosny do jesieni nawet czterokrotnie. Toteż w ciele owadów żywiących się liśćmi starzejącej się 

rośliny odkładane są tłuszcze, następuje utrata części wody niezwiązanej i ustaje dojrzewanie narządów roz-

rodczych. Tego typu zmiany fizjologiczne są charakterystyczne dla przygotowywania się owadów do dia-

pauzy. Stopień przygotowania decyduje o przezimowaniu, a jakość pożywienia późnym latem (np. młode 

pędy ziemniaka dla stonki) pozwala w pewnym zakresie na prognozowanie ich śmiertelności w okresie spo-

czynku. 

 

Choroby owadów. Do ważnych czynników środowiska, które ograniczają liczebność owadów, a także in-

nych zwierząt, należą choroby fizjologiczne. Do tej grupy chorób należy zaliczyć duszenie się mszyc pod 

wpływem zbyt wysokiej temperatury, zamieranie młodych larw stonki ziemniaczanej pod wpływem niskiej 

temperatury (przewlekłe chłody czerwcowe), zamieranie spowodowane okresowym brakiem właściwego 

pożywienia i wiele innych. 

Choroby zakaźne są natomiast następstwem wtargnięcia do ciała owada mikroorganizmu (wirusa, riketsji, 

bakterii lub grzyba). Chore owady zazwyczaj tracą apetyt, żerują mniej intensywnie, mogą być ociężałe, a 

nawet zapadają w letarg, niekiedy zaś są niespokojne i wędrują do miejsc nietypowych dla gatunku (np. pę-

draki na powierzchnię gleby). Osobniki chore mogą być mniejsze. Choroby zakaźne mają często charakter 

masowy i określamy je wówczas mianem epizootii. Najistotniejszym warunkiem masowego rozprzestrzenia-

nia się chorób jest nadmierne zagęszczenie populacji (liczne występowanie owadów kontaktujących się i 

pozostających blisko siebie). O wybuchu epizootii decyduje również ogólna wrażliwość owadów na choroby 

oraz czynniki środowiska. Na ogół choroby zakaźne występują zbyt późno (po przekroczeniu przez szkodni-

ka progu szkodliwości) i rzadko odgrywają istotną rolę w ochronie roślin. 

 

Pasożyty. Ze znanych przedstawicieli pasożytów owadów należy wymienić pierwotniaki, nicienie i owady. 

Pierwotniaki jako pasożyty owadów nie powodują na ogół śmierci żywiciela. Choroby wywoływane 

przez te organizmy mają często charakter chroniczny i występują lokalnie. 

Nicienie – pasożyty owadów powodują ogólny niedorozwój i zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Charak-

terystycznym następstwem jest zmniejszenie płodności lub całkowita bezpłodność. Rola nicieni nie jest jed-

nak dostatecznie poznana, dlatego trudno ocenić ich rolę. 

Największe znaczenie w przyrodzie mają owady pasożytnicze z rzędu błonkoskrzydłych, wykorzystywa-

ne również do biologicznego zwalczania szkodników. Stosunkowo najlepiej poznany jest kruszynek – paso-



żyt jaj. W warunkach naturalnych, nawet bez sztucznego wprowadzenia do środowiska, kruszynek poraża do 

90% i więcej jaj swoich żywicieli. Inne gatunki błonkoskrzydłych pasożytują w larwach, np. w ciele gąsie-

nic, stąd nazwa rodziny gąsienicznikowatych, która liczy około półtora tysiąca gatunków. Liczba najważ-

niejszych rodzin błonkoskrzydłych obejmujących gatunki pasożytnicze wynosi 70. 

 

Owady drapieżne to zwierzęta drapieżne nie mniej liczne i różnorodne niż pasożyty, a ich rola ograniczają-

ca liczebność owadów jest równie duża. Drapieżcy są mniej wyspecjalizowani pod względem pokarmowym 

od pasożytów, a ponadto w ciągu swego życia pożerają kilka lub wiele ofiar.  

Grupa ta obejmuje gatunki polujące, do której należą, m.in. gąsieniczniki. Do owadów drapieżnych zali-

czamy także gatunki, których osobniki rozwijają się kosztem więcej niż jednej ofiary. Najczęściej drapieżnik 

jest większy od ofiary, a kontakt z nią jest zazwyczaj krótkotrwały. Przykładowo przekrasek mróweczka 

zabija więcej ofiar niż wynika z zapotrzebowania pokarmowego. Chrząszcz z rodziny Carabidae – tęcznik 

większy w ciągu całego cyklu życiowego zabija i zjada około 550 gąsienic brudnicy nieparki. Innym przy-

kładem typowego owada drapieżnego jest biedronka Hyperaspis, która zjada w ciągu swojego życia ponad 

3000 osobników czerwców. Przystosowaniem do drapieżnego trybu życia u owadów są dobrze wykształcone 

narządy zmysłu. Gatunki o nocnym trybie życia wykorzystują zmysły topochemiczne (np. złotook). Gatunki 

aktywne w ciągu dnia mają dobrze wykształcone oczy, np. trzyszcz. Drapieżne owady stosują różne sposoby 

polowania, np.: zasadzkę (larwy trzyszczy, zajadki), aktywną pogoń (ważki, świetlikowate) oraz zastawienie 

pułapek (larwy chruścików, np. Cyrnus, Holocentropus). Ze 160 rodzin obejmujących owady entomofagicz-

ne na pierwszym miejscu należy pozostawić rodzinę biedronkowatych. Drapieżny tryb życia prowadzą za-

równo larwy, jak i owady dorosłe. Biedronki żywią się często mszycami. Drapieżcami, oprócz owadów, są 

liczne kręgowce: ptaki, gady, kret, jeż, nietoperze i wiele innych zwierząt. 

 

Ingerencja człowieka. Każdy organizm żyjąc w określonym środowisku oddziałuje na nie w różnym stop-

niu i zakresie. Nie ulega jednak wątpliwości, że ingerencja człowieka w środowisko naturalne powoduje 

największe zmiany. Działania człowieka zagrażające komponentom biocenozy, podyktowane jest nie tylko 

koniecznością zaspokojenia takich potrzeb organizmu, jak np. pokarm i ciepło, ale również jest zwielokrot-

nione i usprawiedliwione rozwijaniem kultury i cywilizacji, zwłaszcza technicznej. Nadal będzie istniał kon-

flikt między koniecznością ochrony naturalnego środowiska człowieka a jego działalnością gospodarczą 

podyktowaną potrzebami życiowymi. Ochrona roślin, zwłaszcza chemiczne metody ochrony roślin, są nader 

ważnym elementem tego konfliktu. Musimy wprawdzie uznać kryterium ekonomiczne za nadrzędne w sto-

sunku do innych kryteriów i za podstawę postępowania, jednak każde działanie powinno być ostrożne i 

przemyślane, aby ograniczyć do minimum intoksykację środowiska. A zatem rolnik nie powinien wykony-

wać zabiegów ekonomicznie nieuzasadnionych, tzn. niepoprzedzonych stwierdzeniem faktycznego zagroże-

nia plonów. Zabiegiem niecelowym jest również każda interwencja niedostatecznie skuteczna. Przyczyny 

realizacji chemicznych planów ochrony, często niezależnie od ich ekonomicznej efektywności, są następują-

ce: 

Wśród rolników rozpowszechnione jest przekonanie o wieloletnim następczym działaniu środków chemicz-

nych obniżającym liczebność owadów. Należy wyjaśnić, że wpływ środków chemicznych jest doraźny. Za-

bieg ogranicza wyłącznie liczebność tej generacji, przeciw której był zastosowany, a więc wyłącznie w jed-

nym okresie wegetacyjnym. Sensowne postępowanie przy wykorzystywaniu środków chemicznych polega 

zatem na chronieniu plonów wówczas, gdy sygnalizowane jest bezpośrednie zagrożenie.  

Obecność na plantacji danej rośliny gatunków roślinożernych określanych jako jej szkodniki jest automa-

tycznie przyjmowana za stan zagrożenia. Natomiast według kryteriów ekonomicznych obecność roślino-

żercy sygnalizuje pojawienie się uszkodzeń. Uszkodzenie nie jest nigdy jednoznaczne ze szkodliwością. 

Szkody, czyli ubytek plonu, mogą wystąpić tylko w wyniku sezonowego przekroczenia progu szkodliwo-

ści przez gatunek występujący na plantacji. Dla wielu gatunków opracowano już progi szkodliwości. 



W praktyce brak zagrożenia, a więc nieliczne występowanie szkodnika, musi być stwierdzony na podstawie 

starannego, okresowego przeglądu roślin na całej powierzchni pola. 

Niecelowe są wszystkie zabiegi nieskuteczne. Przyczyny nieskuteczności mogą być różne: wadliwie dzia-

łająca aparatura lub brak odpowiedniej aparatury, nieprawidłowe dozowanie środków i niedostateczna ilość 

substancji czynnej, niedokładnie przeprowadzony zabieg, zła jakość preparatów na skutek przeterminowania 

lub wadliwego magazynowania, zastosowanie nieodpowiedniego preparatu na skutek niedostatecznego 

przygotowania zawodowego i wadliwej diagnozy, niewłaściwy termin zabiegu. Rozsądne postępowanie w 

dziedzinie ochrony płodów rolnych różni się od działania wszystkich naturalnych czynników redukcji wy-

łącznie gospodarczo uzasadnionym wyborem terminu interwencji. Jest to termin zapewniający bezpośrednie 

zlikwidowanie zaistniałego zagrożenia. Jest rzeczą zrozumiałą, że termin zabiegu musi wyprzedzać okres 

szkodliwości.  

Należy wprowadzać integrowaną ochronę roślin, aby ograniczać zatruwanie agrocenoz.  Chemiczne za-

biegi nie powinny być wykonywane wówczas, gdy nie istnieje zagrożenie plonów, ani w takich sytuacjach, 

w których trudności techniczne nie pozwalają na uzyskanie dostatecznej skuteczności zabiegu. Zabiegi nie-

celowe i nieskuteczne nie dają efektów ekonomicznych, natomiast wprowadzają do środowiska znaczne 

ilości substancji toksycznych dla wielu organizmów żywych, a przede wszystkim dla samego człowieka. 

 

 

TYPY USZKODZEŃ I POJĘCIE SZKODLIWOŚCI 

 

Wzajemny stosunek zwierząt i roślin może być bardzo różny. Jeżeli owad dorosły odżywia się pyłkiem i 

nektarem kwiatów jakiejś rośliny, to stosunek rośliny i tego owada jest bardzo bliski symbiozie dającej ko-

rzyść obu stronom. Dla rolnictwa większość takich owadów jest pożyteczna ze względu na zapylanie roślin 

obcopylnych. Stwierdzano niejednokrotnie zależność plonu owoców lub nasion od liczby odwiedzających 

daną roślinę owadów zapylających przede wszystkim pszczół. Między niektórymi owadami a grzybami, 

bakteriami lub wirusami istnieje symbioza bardzo niekorzystna dla roślin wyższych, ze względu na przeno-

szenie przez owady patogenów roślin (wirusów, grzybów, wiroidów). Wielka grupa zwierząt żywi się rośli-

nami powodując ich osłabienie, a nawet śmierć. Zwierzęta te nazywamy szkodnikami i mówimy o uszka-

dzaniu przez nie roślin. 

 

Typy uszkodzeń roślin 

 

Znajomość uszkodzeń roślin powodowanych przez różne szkodniki ma bardzo duże znaczenie. Poszcze-

gólne gatunki owadów, roztoczy, gryzoni czy nicieni nie tylko odznaczają się specjalizacją pokarmową, lecz 

także często żerują na określonych narządach roślinnych. Na przykład drutowce atakują tylko części pod-

ziemne roślin, strąkowce nasiona, wołek zbożowy żeruje tylko na ziarnie itp. Są i takie szkodniki, które mo-

gą uszkadzać różne narządy roślinne. Ma to miejsce wówczas, gdy zarówno larwy, jak i owady dorosłe da-

nego gatunku są roślinożerne. Na przykład kwieciak gruszowiec w stadium larwy wygryza pąki kwiatosta-

nowe gruszy, a w stadium owada dorosłego uszkadza młode pędy. Chrząszcze wielu chowaczy wygryzają 

tkankę liści, a ich larwy drążą poszczególne narządy roślin. Ustalenie gatunku rośliny uszkodzonej oraz jej 

zaatakowanego narządu daje specjaliście ważną wskazówkę co do występującego szkodnika. Jeszcze ściślej-

szą odpowiedź na pytanie, jaki gatunek uszkodził roślinę daje ustalenie typu aparatu gębowego, który naru-

szył tkankę roślinną oraz kształtu rany, plamy, korytarza czy miny. Uszkodzenie rośliny jest czasem jedy-

nym wskaźnikiem wystąpienia szkodnika. Trzeba pamiętać, że wiele gatunków żeruje w ukryciu. Przede 

wszystkim niewidoczne dla obserwatora są szkodniki glebowe i tylko analiza gleby może doprowadzić do 

ich wykrycia. Często małe rozmiary szkodnika i żerowanie w tkance roślinnej utrudniają jego odnalezienie. 

Niektóre gatunki żerują w nocy, kryjąc się w dzień w glebie lub w miejscach trudno dostępnych. Dlatego 

niezbędna jest dokładna znajomość rodzajów uszkodzeń, aby na ich podstawie określić gatunek szkodnika, 



co z kolei decyduje o sposobie zwalczania. Znajomość tę osiąga się jedynie przez częste obserwowanie ro-

ślin i długoletnią praktykę. Z tego względu podaje się tylko zasadnicze informacje o typach uszkodzeń, aby 

ułatwić ich zapamiętywanie i usystematyzowanie. 

Typy uszkodzeń klasyfikuje się w zależności od dwóch czynników: typu aparatu gębowego i uszkodzonej 

części rośliny. Jeśli chodzi o typ aparatu gębowego, to rozróżnia się tylko gryzący i kłująco-ssący. Wśród 

części roślin rozróżnia się części podziemne, pędy i pnie, liście, narządy generatywne i nasiona w magazy-

nach. 

 

Uszkodzenia powodowane przez aparat gębowy gryzący: 
1. Uszkodzenia części podziemnych: 
ogryzanie korzeni z zewnątrz i ich odcinanie, np. żer pędraków chrabąszcza majowego; 

żer wewnątrz części podziemnych, np. żer larw chowacza galasówka w korzeniach rzepaku; 

wyżeranie ran na narządach podziemnych, np. żer larw opuchlaka lucernowca. 

2. Uszkodzenia pędów i pni: 
podgryzanie pędów u podstawy, np. żer gąsienic rolnicy zbożówki; 

podgryzanie nasady liścia sercowego u zbóż, np. żer larw ploniarki zbożówki; 

wyżeranie chodników pod korą, np. żer korników i ich larw; 

wyżeranie bruzd na zewnątrz pędów, np. żer niezmiarki paskowanej. 

3. Uszkodzenia liści: 
gołożer, tj. całkowite objadanie, np. żer gąsienic pierścienicy nadrzewki; 

wygryzanie liści, czyli żer zatokowy, np. żer oprzędzików na wschodach grochu; 

dziurawienie liści, np. żer gąsienic piętnówki kapustnicy; 

zeskrobywanie miękiszu liści, czyli szkieletowanie, np. żer śluzownicy ciemnej lub wznosika doparka; 

wygryzanie małych, okrągłych ranek, tzw. okienek z pozostawieniem  dolnego nabłonka, np. żer pchełek 

ziemnych; 

wyżeranie miękiszu między dolną i górną skórką, czyli minowanie, np. żer larw śmietki ćwiklanki. 

4. Uszkodzenia narządów generatywnych: 
wygryzanie pączków kwiatowych, np. żer słodyszka rzepakowego; 

objadanie kwiatów, np. żer piędzika przedzimka; 

wyżeranie nasion, np. żer gąsienic pachówki strąkóweczki; 

żer wewnątrz owoców i niszczenie nasion, np. żer gąsienic owocówki jabłkóweczki; 

kaleczenie owoców z zewnątrz, np. uszkodzenia czereśni przez wróble; 

niszczenie kłosków, np. żer larw ploniarki zbożówki na owsie.  

5. Uszkodzenia nasion w magazynach: 
żer wewnątrz nasion, np. żer larw strąkowca fasolowego; 

uszkadzanie ziarna z zewnątrz, np. żer rozkruszka mącznego. 

 
Uszkodzenia powodowane przez aparat gębowy kłująco-ssący: 
1. Uszkodzenia części podziemych: 
obumieranie korzeni i tworzenie się korzeni przybyszowych, tzw. brody, np. żer mątwika burakowego; 

tworzenie się na korzeniach wyrośli, np. żer mątwika korzeniowego. 

2. Uszkodzenia pędów i pni: 
 tworzenie się rakowatych wyrośli na pniach i gałęziach, np. żer bawełnicy korówki; 

odbarwianie się tkanki pędów, np. żer mszycy burakowej. 

3. Uszkodzenia liści: 
zmiany barwy i powstawanie plamek, np. żer mszyc; 

powstawanie małych, srebrzystych plam, np. żer wciornastka tytoniowca; 

skręcanie się i zniekształcanie liści zbóż, np. żer niszczyka zjadliwego; 



tworzenie się nieforemnych bąbli i wzdęć, np. żer mszycy porzeczkowej; 

powstawanie foremnych wyrośli, np. żer niektórych szpecieli; 

odbarwianie się liści i powolne skręcanie się do dołu, np. żer przędziorka chmielowca. 

4. Uszkodzenia narządów generatywnych: 
bielenie kłosów zbóż, np. żer żółwinka. 

 
 

SZKODLIWOŚĆ SZKODNIKÓW 

 

Określając szkodliwość gatunku należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów. 

Szkodliwość i uszkodzenie. Uszkodzenie jest pojęciem fizjologicznym, szkodliwość natomiast gospodar-

czym. Uszkodzeniem nazywamy wszelkie naruszenie całej rośliny lub jej części; szkodliwość wyrażamy w 

stratach poniesionych na jednostce powierzchni. Szkodliwość szkodnika jest względna i zależy od wielu 

czynników. Czasem ten sam gatunek może być szkodliwy, nieszkodliwy lub nawet pożyteczny. Na przykład 

słodyszek rzepakowy − na pąkach jest szkodliwy, a na kwiatach pomaga w zapyleniu. 

Liczebność gatunku. Jest ona wypadkową płodności i liczby generacji w roku. Gatunki bardzo płodne i 

dające wiele pokoleń w roku są niebezpieczne. 

Wielkość strefy szkodliwości. Powierzchnia terenu, na którym gatunek znajduje najodpowiedniejsze wa-

runki rozwoju i gdzie, w związku z tym, szkodliwość jego jest największa, ma duże znaczenie, od niej bo-

wiem zależy szkodliwość szkodnika w skali krajowej. 

Specjalizacja pokarmowa. Na ogół szkodniki polifagiczne są bardziej szkodliwe niż monofagiczne. 

Częstotliwość pojawów masowych. Częściej zdarzają się masowe pojawy szkodników o dużej plastyczno-

ści ekologicznej, i w związku z tym są one bardzo niebezpieczne dla rolnictwa. 
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