
Rudnica jest najbardziej pospolitym gatunek
mrówek leśnych.

Mrówki usuwają martwe szczątki zwierząt,
dlatego są leśnymi sanitariuszkami.

Mrówki z jednego mrowiska w ciągu dnia
mogą przynieść do gniazda nawet 50 tysięcy
larw owadów.

Mrowiska tworzą najczęściej przy pniu drzewa
i w częściowo słonecznym miejscu

Część naziemna mrowiska to kopiec, 
a podziemna to dobrze zorganizowane
korytarze i komory, które mogą sięgać nawet
2 metry w głąb ziemi.

W jednym mrowisku może mieszkać nawet
100 tysięcy mrówek

MRÓWKA RUDNICA
 



OSA POSPOLITA
 

Osa jest owadem bardzo często mylonym 
z pszczołą.

Osy mają bardzo ostre żuwaczki, którymi tną
np. kawałki mięsa.

Żądło połączone jest ze zbiorniczkiem jadowym
i ma kształt szpady. Osa może użyć żądła
wielokrotnie.

Gniazdo osy budują z masy papierowej, 
która powstaje z przeżutego przez nie drewna.

Kiedy jesienią przychodzą pierwsze mrozy
wszystkie osy giną, przeżywają tylko przyszłe
królowe ukryte w norkach, na strychach, 
pod liśćmi.

Osy uwielbiają wszystko, co słodkie, dlatego
żerują na dojrzałych owocach i nie pogardzą
drożdżówką lukrem.



BIEDRONKA 
SIEDMIOKROPKA

 W Polsce występuje ponad 70 gatunków
biedronek.

Czerwono – czarne pokrywy skrzydłowe
specjalnie mają kontrastowe kolory żeby
ostrzegać ptaki: Uwaga, możesz się otruć.

Biedronki żyją 14 miesięcy.

Larwy biedronek są bardzo pożyteczne, 
gdyż jedna larwa potrafi zjeść nawet 1000
mszyc.

Jesienią gromadzą się w duzych grupach, 
aby razem przezimować w dziupli,
 pod odstająca korą, w budynkach.

Żółta, brzydko pachnąca ciecz, którą
biedronka odstrasza wrogów to hemolimfa
(owadzia krew) wydobywająca się z połączeń
odnóży.



Samiec jest metalicznie niebieski, a samica
zielona z przezroczystymi skrzydłami.

Świtezianki występują tylko nad czystymi
wodami.

Larwa świtezianki rozwija się 2 lata.

Świtezianka do bardzo pożyteczny owad, żywi
się komarami, a jej larwy zjadają z kolei larwy
komarów.

Świtezianka jest ważką równoskrzydłą, złożone
skrzydła trzyma wzdłuż ciała.

Ta ważka potrafi zawisać w powietrzu jak
koliber.
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ŻUK LEŚNY
 

To czarny żuk, którego pokrywy mienią się na
zielono i niebiesko.

Pod pokrywami ukryte są skrzydła, bo ten
żuk lata i głośno buczy.

Żuk ten żywi się głównie odchodami
zwierząt, rozkładającą się materią i grzybami.

Jest to jeden z najczęściej spotykanych
owadów leśnych.

Kopie tunele i przechowuje w nich kulki
utoczone z odchodów zwierząt, jest to
pokarm dla larw.

Larwy pod ziemią żyją aż 3 lata.



PASIKONIK ZIELONY
 

Pasikonik ma długie skrzydła i potrafi latać.

Głowa pasikonika przypomina kształtem
głowę konia.

Pasikonik to owad drapieżny, zjada
gąsienice, motyle, muchy, czasem jako
dodatek rośliny.

Ma silny, dobrze wykształcony gryzący
aparat gębowy, dlatego może żuwaczkami
uszczypnąć człowieka.

Pasikonik zielony nie jest świerszczem.

Pasikonik zaczyna swoje koncerty 
w sierpniu, pocierając skrzydłem o skrzydło.  


