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ABSTRACT

The daily activity of many insect species falls on the evening and night hours. The cause of evening and night activity are usually 
environmental conditions, i.e. a drop in temperature in relation to the high temperature during the day, increased air humidity, less 
natural enemies. These conditions are conducive to acquiring food and finding a partner to breed. An important factor influencing 
the behaviour of insects in the dark is the presence of a spot light source. This factor is referred to as an attractant. Attractants can 
be specific sounds or light of a specific color. Sound signals generated by special devices have an attracting effect on mosquitoes 
and propriactive wings. The beetles Tribolium castaneum, Rhizopertha ominica and Sitophilus oryzae react positively to ultraviolet 
light. Cadra cautella and Sitotroga cerealella are attracted by ultraviolet and green light. The flour mite (Ephestia kühniella), the 
granary bypass (Plodia interpunctella) react to green light. Most insects positively perceive yellow light, e.g. tsetse fly and green-
yellow light. If insects are plant pests, the use of light attractors is intended to lure the pest to a place where a potent poison is placed 
in a trap-like container. The studies carried out to determine the causes of the influence of light on different insect species have not 
yet been established. It is thought that light attracts individuals in danger and directs them toward it, because they will recognize 
that it will be safer for them than in complete darkness. They are also of the opinion that moths heat up in the light of lamps.The 
most popular and at the same time the most probable hypothesis is that night butterflies come to light because they confuse them 
with moonlight. The aim of the study was to observe the influence of light of variable intensity as a factor attracting various insect 
species. A white entomological sheet was used in the study. Insects were caught between 10 p. m. and 4 p. m. at night. After being 
caught, insects were counted and segregated. The obtained results showed a relation between the light intensity and the species list 
and the number of insects caught during the study. 
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Wprowadzenie

Przyczyną wieczornej i nocnej aktywności dobo-
wej owadów są najczęściej warunki środowiskowe, tj. 
spadek temperatury w stosunku do wysokiej panującej  
w ciągu dnia, zwiększona wilgotność powietrza, mniej-
sza ilość wrogów naturalnych. Warunki takie sprzyjają 

zdobywaniu pokarmu oraz odszukiwaniu partnera do 
rozrodu. Istotnym czynnikiem wpływającym na zacho-
wanie się owadów w warunkach ciemności jest wystę-
powanie punktowego źródła światła. Czynnik ten okre-
ślany jest jako atraktant. Atraktantami mogą być okre-
ślone dźwięki lub światło specyficznej barwy (ryc. 1). 
Sygnały dźwiękowe generowane przez specjalne urzą-
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dzenia działają wabiąco na komary i prostoskrzydłe. Lot 
owadów w kierunku bodźca świetlnego dotyczy różnych 
gatunków. Na bodziec ten reagują zarówno gatunki lata-
jące, jak również liczne gatunki prowadzące naziemny 
tryb życia. Do grupy tej należą liczne gatunki chrząsz-
czy, dla których, oprócz atrakcyjnego bodźca chemicz-
nego, jest również światło. Chrząszcze Tribolium casta-
neum, Rhizopertha ominica, Sitophilus oryzae dodatnio 
reagują na światło ultrafioletowe. Cadra cautella i Sito-
troga cerealella przyciągane są przez ultrafiolet i światło 
zielone. Mklik mączny (Ephestia kühniella), omacnica 
spichrzanka (Plodia interpunctella) reagują na światło 
zielone. Większość owadów pozytywnie odbiera świa-
tło żółte, np. mucha tse-tse, oraz światło zielonożółte. 
W celu zwabienia owadów stosuje się lampy emitujące 
widmo światła o określonej długości fal (fot. 2, 3). Fale 
świetlne zwabiają głównie owady latające. Najważniej-
szym elementem w budowie lampy wabiącej owady są 
świetlówki UV-A, które przyciągają owady światłem ul-
trafioletowym typu A o długości fal 315–400 nm. Reak-
cja i wrażliwość owadów na światło nie została do chwi-
li obecnej wyjaśniona. Nie wiadomo, dlaczego owady 
reagują na światło sztuczne. Do tej pory nie wyjaśniono 
i nie zbadano tego zjawiska. Zamiast tego wysnuto wiele 
hipotez, ale żadna z nich nie tłumaczy wszystkich aspek-
tów takiego zachowania owadów. Najprawdopodobniej 
decyduje o tym spektrum barwy, jaskrawość światła  
i ciepło wydzielane ze źródeł światła (ryc. 1). Znaczenie 
ma również położenie Księżyca, służy bowiem owa-
dom prawdopodobnie jako punkt orientacyjny, jednak 
gdy widzą inne światło, wówczas zbaczają z obranego 
kursu i kierują się w jego stronę. Wciąż nie wiadomo, 

jak wiele owadów wykorzystuje światło jako sposób 
nawigacji. Niektórzy naukowcy uznają, że dotyczy to 
gatunków dużych, z dobrze rozwiniętym wzrokiem, inni 
zaś skłaniają się ku gatunkom wędrownym. Tymczasem 
światło wabi również gatunki niepasujące do żadnej  
z tych kategorii. Są również takie owady, na które świa-
tło nie wpływa, nie reagują więc na żadną długość wid-
ma świetlnego. 

Badania naukowe zmierzające w kierunku wyjaśnie-
nia wpływu światła na zachowanie owadów mają głów-
nie za zadanie wyjaśnienie problemu, dlaczego owady 
zmierzają w kierunku bodźca świetlnego, który w wielu 
sytuacjach jest czynnikiem zabójczym. Duże ilości owa-
dów giną w kontakcie z wysoką temperaturą emitowa-
ną przez światła żarówek, w wyniku mechanicznego 
uszkadzania ciał jako konsekwencja uderzenia w obu-
dowy lamp lub śmierć następuje jako efekt dezorientacji 
i bezcelowego krążenia wokół lampy. Informacja, która 
powinna ostrzegać, np. temperatura, a przez to chronić 
zwierzę, które charakteryzuje się swoistym termoprefe-
rendum, nie jest odbierana jako czynnik ostrzegawczy, 
czego skutkiem jest obecność wokół świecących się 
lamp licznych ciał martwych owadów. 

Celem prowadzonych badań było wskazanie listy 
gatunkowej i stanu ilościowego owadów o nocnej ak-
tywności dobowej w reakcji na różne natężenie emito-
wanego światła. Ustalenie składu gatunkowego owadów 
reagujących na światło może przyczynić się do wyja-
śnienia przyczyn zachowania się owadów. Możliwe to 
będzie po późniejszej dokładnej analizie budowy narzą-
dów zmysłu u wyizolowanych gatunków i sposobu re-
akcji tych gatunków na bodźce środowiskowe.

Ryc. 1. Widmo fal elektromagnetycznych, wpływające na owady latające, takie jak: muchy, osy, komary itp. 
Fig. 1. The spectrum of electromagnetic waves that affect flying insects such as flies, wasps, mosquitoes, etc.
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=spektrum+fal+elektomagnetycznych&id=6400A3E68F4590A7363AE
8477F78C5E18D61264C&FORM=IQFRBA).
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Materiały i metody

Odłowu owadów z zastosowaniem fotopułapek do-
konano w miesiącu czerwcu. W tym celu zastosowano 
dwa ekrany entomologiczne o wymiarach 50 x 50 cm, 
oświetlone żarówkami o różnej mocy (fot. 3, 4). Oby-
dwa utworzone zostały z białego płótna rozpiętego na 
usztywniających je listewkach. Jeden z ekranów pod-
świetlano żarówką o mocy 40 V, drugi żarówką o mocy 
100 V. Powierzchnię każdego ekranu oświetlano przez 
2 godziny, zgarniając z jego powierzchni co 30 minut 
gromadzące się owady. Zebrane owady umieszczono 
w ośmiu słoikach (cztery zbiory z każdego ekranu),  
a następnie wszystkie owady liczono, bez względu na 
ich przynależność systematyczną, zestawiając wyniki 
w tabeli według wzoru:

Fot. 1, 2. Pułapki świetlne na owady
Photo 1, 2. Light traps for insects 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=pu-
%c5%82apki+%c5%9bwietlne+na+owady&id=FDB-
776D5306A1DDB0C5BB51FF3E3A2252E632B00&FOR-
M=IQFRBA.

Kolejne odłowy

Łączna suma 
odłowionych 

owadów  
Lampa 40 V

Łączna suma 
odłowio-

nych owadów        
Lampa100 V

Pierwszy odłów 
po 30 min

Drugi odłów po 
60 min

Trzeci odłów po 
90 min.

Czwarty odłów 
po 120 min

Podświetlone ekrany są powszechnie stosowaną 
przez entomologów metodą odłowu wielu gatunków. 
Zmienną w tego typu pułapkach jest wielkość po-

wierzchni ekranu i moc zastosowanego oświetlenia 
(fot. 5). 

Odłowione i przeliczone owady segregowano  
w fiolkach laboratoryjnych, a następnie oznaczano przy 
użyciu kluczy entomologicznych. Ponieważ oznacza-
nie owadów na podstawie ich cech morfologicznych 
wymaga bardzo dokładnej znajomości cech gatunko-
wych, oznaczano je jedynie do rangi rodzaju. 

Fot. 3, 4. Ekrany entomologiczne oświetlane żarówkami  
o różnej mocy (Fot. Gryc)
Photo 3, 4. Entomological screens illuminated with bulbs of 
various power (Photo Gryc)

Fot. 5. Oświetlany ekran entomologiczny ułożony pionowo 
Photo. 5. Illuminated entomological screen arranged verti-
cally 
Źródło/Source: ttps://www.bing.com/images/search?q=pu-
%c5%82apki+%c5%9bwietlne+na+owady&id=FDB-
776D5306A1DDB0C5BB51FF3E3A2252E632B00&FOR-
M=IQFRBA.
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Tabela 2. Liczba odłowionych owadów w zależności od pozycji systematycznej
Table 2. The number of caught insects depending on the systematic position

Moc 
żarówki

Liczba odłowionych osobników

muchówki chruściki wojsiłki błonkówki
złotolitko-

wate
kuczma-
nowate

zadrowate
ziemior-
kowate

motyle

40 V 308 19 51   184 11 7 77 156 4

100 V 369 24 36 207 29 34 63 300 9

Omówienie wyników

Jednostka systematyczna Charakterystyka Wygląd – cechy morfologiczne

Gromada: owady 
podgromada: uskrzydlone 
rząd: muchówki 
rodzina: komarowate 
(Głowacki, Pisarski 2000)

Komary (Culicidae) – ponad 40 rodza-
jów i ok. 3,5 tys. gatunków komarów. 
Dorosłe mają aparat gębowy kłująco-ssą-
cy. Składa się z wydłużonych: warg (gór-
nej i dolnej), żuwaczki, podgębia oraz 
szczęk I pary (Bogdanowicz i in. 2004, 
Bogdanowicz i in. 2007)

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu-
ch%C3%B3wki

Gromada: owady
podgromada: uskrzydlone 
rząd: chruściki 
(Głowacki Pisarski 2000)

Postacie dorosłe to owady aktywnie fru-
wające o lądowym trybie życia. Ubar-
wienie ciała od szarości do brązu i czer-
ni. Aparat gębowy przystosowany jest 
do zlizywania pokarmu, dlatego posiada 
zredukowane żuwaczki. Pokarm pobiera-
ny jest w postaci soków roślinnych. Roz-
wój owadów jest rozwojem złożonym  
o przeobrażeniu zupełnym. (Bogdano-
wicz i in. 2004, Bogdanowicz i in. 2007)

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu-
ch%C3%B3wki

Gromada: owady 
podgromada: uskrzydlone  
rząd: wojsiłki 
(Głowacki, Pisarski 2000)

Wojsiłki preferują środowiska bardziej 
cieniste i wilgotne – łąki, zarośla i skraje 
lasów, a także żywopłoty. Skrzydła po-
kryte są brunatnymi plamkami. W roz-
woju zachodzi przeobrażenie zupełne. 
Gatunek występujący pospolicie. Od-
żywia się nektarem kwiatów, drobnymi, 
chorymi lub martwymi owadami (Szu-
bański 2018)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu-
ch%C3%B3wki

Fot. Gryc
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Gromada: owady 
podgromada: uskrzydlone 
rząd: błonkoskrzydłe 
(Głowacki, Pisarski 2000)

Dojrzałe owadziarki mają dwuczłono-
we krętarze nóg i często wieloczłonowe 
czułki, samice mają zwykle pokładełko  
Są pasożytami wewnętrznymi owadów 
lub rzadziej roślin. Wiele jest naturalny-
mi wrogami szkodników roślin (Bana-
szak 2012, Gabriel i in. 2013, Piotrowski, 
Szołtys 2007)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu-
ch%C3%B3wki

Fot. Gryc

Komarnica 
Gromada: owady 
podgromada: uskrzydlone 
rząd: muchówki 
(Głowacki, Pisarski 2000)

Szkodnik żyjący w wilgotnych glebach, 
podgryzający korzenie roślin. Szkody 
wyrządzają larwy, które w nocy żerują 
na naziemnych częściach młodych roślin 
(Studziński 1987)

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koziu-
%C5%82kowate

Fot. Gryc
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Gromada: owady 
rząd: błonkoskrzydłe 
rodzina: złotolitkowate 
(Głowacki, Pisarski 2000, Wendzonka 
2006)

Rodzina liczy 30 gatunków. Dokładny 
zasięg występowania jest nieokreślony. 
Ciało jej jest metalicznie połyskujące,  
z niebieskozieloną głową i tułowiem 
oraz czerwonym odwłokiem. W zagro-
żeniu zwija się w kłębek, eksponując na 
zewnątrz twardy pancerzyk (Banaszak 
2012, Gabriel i in. 2013, Stichmann-
-Marny, Kretzschmar 2006)

https://www.medianauka.pl/zlotolitko-
wate

Fot. Gryc    

Gromada: owady
podgromada: uskrzydlone 
rząd: muchówki 
rodzina: kuczmanowate
(Głowacki, Pisarski 2000)

Charakteryzują się jedną parą skrzydeł. 
Druga uległa uwstecznieniu i występuje 
w postaci przezmianek (halteres). Skrzy-
dła błoniaste oraz przezroczyste. Duża, 
głowa zaopatrzona w parę oczu złożo-
nych. Na głowie trzy przyoczka. Czułki 
krótkie albo znacznej długości, kłujące, 
liżące, gryzące lub ssące (Menzel, Moh-
rig 2000)

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu-
ch%C3%B3wki

Gromada: owady
podgromada: uskrzydlone
rząd: muchówki 
rodzina: zadrowate
(Głowacki, Pisarski 2000) 

Małe owady podobne do muszki owoco-
wej, wybarwione są od koloru czarnego 
albo brązowego do żółtawego. Żywią się 
zgniłą materią organiczną, a ponieważ 
przebywają w miejscach niehigienicz-
nych mogą przenosić choroby (Menzel, 
Mohrig 2000)

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadrowate
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Gromada: owady 
podgromada: uskrzydlone
rząd: muchówki 
rodzina: ziemiórkowate
(Głowacki, Pisarski 2000) 

Ziemiórki to małe, czarne muszki, często 
mylone z muszkami owocówkami. Lubią 
środowiska wilgotne i rozmnażają się  
w wilgotnej ziemi. Larwy ziemiórki pod-
gryzają korzenie i łodygi roślin (Menzel, 
Mohrig 2000) 

 
https://tipy.interia.pl/artyku-
l_25620,szesc-sposobow-na-zwalcza-
nie-ziemiorek.html   

Fot. Gryc

Gromada: owady 
podgromada: uskrzydlone 
rząd: muchówki 
(Głowacki Pisarski 2000)

Charakteryzują się jedną parą skrzydeł. 
Druga para uległa uwstecznieniu i wy-
stępuje w postaci przezmianek, głowa 
zaopatrzona jest w parę dużych oczu zło-
żonych. Oprócz tego występują na gło-
wie trzy przyoczka. (halteres). Skrzydła 
są cienkie, błoniaste oraz przezroczyste.
(Menzel, Mohrig 2000) https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu-

ch%C3%B3wki            

Fot. Gryc
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Gromada: owady 
podgromada: uskrzydlone 
rząd: motyle
(Głowacki, Pisarski 2000)

Ćmy prowadzą zmierzchowy lub nocny 
tryb życia. Posiadają superpozycyjne 
oczy, dzięki czemu widzą jaśniej. Ciało 
pokryte jest grubymi i jasnymi łuskami 
chroniącymi przed utratą ciepła 

https://www.entomo.pl/lepidoptera/ga-
leria_motyli/img/nocne/Camptogram-
ma_bilineata.jpg

Fot. Gryc

Podsumowanie i wnioski

Odławianie owadów przy zastosowaniu fotopuła-
pek może odbywać się przez cały sezon wegetacyjny. 
Najwięcej gatunków można pozyskać od czerwca do 
sierpnia. Odławianie gatunków reagujących na światło 
zacząć można po zachodzie słońca i trwać ono może 
aż do jego wschodu, ponieważ znane są gatunki, któ-
re preferują zmierzch lub świt, niekoniecznie zaś peł-
ną ciemność. Największe zbiory pozyskuje się jednak 
około północy, wówczas bowiem owady wykazują 
zwiększoną aktywność ruchową. Oprócz pory dnia 
duży wpływ na efekty połowu ma temperatura. Jeśli 
temperatura nocna spada poniżej 15–20oC, spada rów-
nież aktywność ruchowa owadów, wówczas odłowy są 
ograniczone. Innym czynnikiem determinującym efek-
ty połowów jest ciśnienie atmosferyczne. Zmiany bu-
rzowe i wzrost wilgotności powietrza, powiązane zwy-
kle z wysoką temperaturą, sprzyjają wzrostowi ilości 
odłowionych gatunków. Wabienie owadów przez świa-
tło niesie za sobą bardzo negatywne skutki, ponieważ 
owady zbaczają z kierunku docelowego wyznaczanego 
światłem księżyca, gubią się w zupełnie nowych miej-
scach, a krążąc wokół źródła sztucznego światła żaró-
wek, często padają z wycieńczenia lub ulegają oparze-
niom. Dlatego też wpływ na ograniczanie liczebności 
populacji wielu gatunków owadów mają uliczne la-
tarnie oraz neony reklamowe stosowane w ośrodkach 
wielkomiejskich. Owady wabione ich światłem, krążą 
zdezorientowane i najczęściej giną, nie docierając do 
celu. 

Żarówki rtęciowo-żarowe stosowane w oświe-
tlaniu obszarów zurbanizowanych posiadają widmo  
z granicy ultrafioletu (405/408 nm). To ono szczególnie 
przyczynia się do przywabiania owadów w porówna-
niu do zwykłych żarówek o podobnej mocy. Owady 
przyciągane są również przez diody LED, emitujące 
promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 350–370 
nm, choć są one mniej skuteczne niż tradycyjne źró-
dła światła UVA, również przez zwykłe żarówki, które 
wydzielają światło widzialne do środkowego zakresu 
UV, a nocą niebieskozielony składnik światła oraz lam-
py rtęciowe i metalohalogenkowe, które dają jaskrawe 
światło z odcieniem niebieskim, bogate w UV.

W prowadzonych badaniach stosowano żarówki  
o różnej mocy. W ich wyniku stwierdzono, że światło 
o mocy 100 V przyciąga większą ilość owadów (o 59 
muchówek, 5 chruścików, 22 błonkówki, 18 złotolitko-
watych, 27 kuczmanowatych, 144 ziemiórkowatychi, 
5 motyli) w stosunku do światła emitowanego przez 
żarówki o mocy 40 V.
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STRESZCZENIE

Aktywność dobowa wielu gatunków owadów przy-
pada na godziny wieczorne i nocne. Przyczyną wie-
czornej i nocnej aktywności są najczęściej warunki 
środowiskowe, tj. spadek temperatury w stosunku do 
wysokiej panującej w ciągu dnia, zwiększona wilgot-
ność powietrza, mniejsza ilość wrogów naturalnych. 
Warunki te sprzyjają zdobywaniu pokarmu oraz od-
szukiwaniu partnera do rozrodu. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na zachowanie się owadów w warun-
kach ciemności jest występowanie punktowego źró-
dła światła. Czynnik ten określany jest jako atraktant. 
Atraktantami mogą być określone dźwięki lub światło 
specyficznej barwy. Sygnały dźwiękowe generowane 
przez specjalne urządzenia działają wabiąco na ko-
mary i prostoskrzydłe. Chrząszcze Tribolium casta-
neum, Rhizopertha ominica, Sitophilus oryzae dodat-
nio reagują na światło ultrafioletowe. Cadra cautella 
i Sitotroga cerealella przyciągane są przez ultrafiolet 
i światło zielone. Mklik mączny (Ephestia kühniella), 
omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella) reagują 
na światło zielone. Większość owadów pozytywnie od-
biera światło żółte np. mucha tse-tse oraz światło zielo-
nożółte. Jeśli owady są szkodnikami roślin, stosowanie 
atrakantów świetlnych ma na celu  wabienie szkodnika 
do miejsca, gdzie w pojemniku o charakterze pułapki 
umieszcza się silnie działającą truciznę. Badania pro-
wadzone w celu ustalenia przyczyn wpływu światła na 
różne gatunki owadów nie zostały do chwili obecnej 
ustalone. Przypuszcza się, że światło przyciąga osob-
niki, które znalazły się w niebezpieczeństwie i kierują 
się w jego stronę, ponieważ uznają, że będzie przy nim 
bezpieczniej niż w zupełnych ciemnościach. Są rów-
nież zdania, że ćmy grzeją się w świetle lamp. Najpo-
pularniejsza, a jednocześnie uznawana za najbardziej 
prawdopodobną, jest hipoteza, która mówi, że motyle 
nocne przylatują do światła, ponieważ mylą je z bla-
skiem Księżyca. Celem prowadzonych badań była ob-
serwacja wpływu światła o zmiennym natężenia jako 
czynnika przywabiającego różne gatunki owadów. 

W badaniach zastosowano podświetloną, białą 
płachtę entomologiczną. Odłowu owadów dokony-
wano w godzinach między 22–24 w nocy. Po odłowie 
owady liczono i segregowano. Uzyskane wyniki wyka-
zały zależność między natężeniem światła a listą gatun-
kową i ilością odłowionych w czasie badań owadów.


