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tkanki do jelita drapieżnika. Specyficznie zbu-
dowany jest także ich przewód pokarmowy 
(Grzybkowska 1981). Larwy Tanypodinae, 
podobnie jak i ich poczwarki, są formami 
wolnożyjącymi, dlatego też ich gruczoły śli-
nowe są stosunkowo małe w porównaniu z 
gruczołami innych larw Chironomidae, które 
wytwarzają rurki (elementy podłoża, najczę-
ściej detrytus, zlepione wydzieliną gruczołów 
ślinowych). Na fotografii pokazano głowę 
Conchapelopia melanops od strony brzusz-
nej, a obok umieszczono rysunek podgębia, 
które jest widoczne dopiero po spreparo-
waniu głowy larwy lub w wylince larwalnej 
(Ryc. 1F). O wyborze ofiar ochotek decyduje 
ich dostępność; częściej zjadają one larwy Or-
thocladiinae, które w czasie żerowania wysu-
wają się z rurek, niż Chironomini, które rzad-

ko opuszczają rurki. Ich pokarmem są także 
skąposzczety (Oligochaeta) (berG 1995). 

Drapieżniki to nie tylko Tanypodinae; 
również w przewodzie pokarmowym larw 
Orthocladiinae znaleziono osobniki tego sa-
mego gatunku, co świadczy o znacznej pla-
styczności tych form w odżywianiu się (ka-
nibalizm Cricotopus) (Dukowska i współaut. 
1999). Do drapieżników zaliczane są również 
larwy niektórych taksonów Chironomini czy 
Tanytarsini (Chironominae), zwłaszcza tych 
budujących sieci, w które łapane są drobne 
bezkręgowce. Rycina 1G przedstawia głowę 
larwy Cryptochironomus defectus (Chirono-
mini); ich haczykowato zakrzywione żuwacz-
ki oraz słabo zesklerotyzowana warga dolna 
ułatwia tak chwytanie, jak i pożeranie ofiar.

UWAGI KOŃCOWE

Klasyfikacja bezkręgowych konsumentów 
do gildii pokarmowych okazała się wielce 
użyteczna w zrozumieniu źródeł i sposobów 
wykorzystania materii organicznej w strumie-
niach i rzekach, a także pozwoliła uchwycić 
zaburzenia w funkcjonowaniu tych ekosyste-
mów (CuMMins i kluG 1979, Merritt i CuM-
Mins 1996, CuMMins i współaut. 2005). Nale-
ży podkreślić, iż analiza struktury zgrupowań 
bezkręgowców bentosowych jest podstawą 
oceny jakości wód w Polsce, zgodnie z Ramo-
wą Dyrektywą Wodną. W Polsce, podobnie 
jak w innych krajach Unii, promuje się eko-
logiczną klasyfikację wód (EQI — Ecological 
Quality Index), opartą na analizie wieloskład-
nikowej, tj. na kryteriach fizyko-chemicznych, 
ekomorfologicznych (dotyczących struktural-
nych cech środowiska) i biologicznych (bis 
2007). Jeżeli człowiek w jakikolwiek sposób 

zmienia rzeki, np. przez zanieczyszczenia 
punktowe, spływy powierzchniowe, zmianę 
reżimu hydrologicznego, termiki itp., to zabu-
rza ich funkcjonowanie, wpływając na prze-
twarzanie materii organicznej. Zmieniają się 
przede wszystkim proporcje poszczególnych 
grup troficznych. Po pojawieniu się dużych 
odstępstw od przewidywanego modelu dla 
charakteru określonego odcinka rzeki powin-
no postawić się pytanie o ich przyczynę.

Przy klasyfikacji poszczególnych osobni-
ków do grup troficznych należy jednak zwró-
cić uwagę na pewne ograniczenia; po części 
są one wynikiem dużej plastyczności stadiów 
młodocianych Chironomidae. Larwy wielu 
taksonów zmieniają dietę wraz z wiekiem, 
porą roku oraz dostępnością preferowanego 
pokarmu (ali 1990, berG 1995, tavares-Cro-
Mar i williaMs 1997).

CHIRONOMID LARVAE AS THE MAIN ELEMENT IN ENERGY FLOW THROUGH FRESHWATER 
ECOSYSTEMS

Summary

Circulation of energy much depends on biologi-
cal transformations of organic matter, of both alloch-
thonous and autochthonous origin. Microorganisms 
(bacteria and fungi) and macroinvertebrates exploit-
ing available local environmental resources play 
an especially important role in this flow. Because 
among macroinvertebrates, chironomids (Chirono-
midae, Diptera) dominate in freshwater ecosystems 
these insects are very important. Energy flow is af-
fected to the highest degree by detritivores feeding 
on small particles of organic matter: either suspend-
ed in water (filtering collectors, such as Odontome-
sa fulva and Micropsectra) or occurring on/in river 

bottom (gathering collectors or deposit feeders, Pro-
diamesa olivacea, Glyptotendipes). In turn periphy-
ton feeders, such as Cricotopus, scrape periphyton 
from surfaces of various substrate objects, includ-
ing epiphyton developing on vascular plants. Preda-
tors, e.g. Conchapelopia melanops and Cryptochi-
ronomus, constitute from 10 to 20% of total benthos 
density along the longitudinal river profile. Each of 
this group shows a morphological adaptation to the 
kind of food resources used.

Photos of chironomidae head capsules were 
made by scanning electron microscope Vega 5135 
Tescan in low vacuum operation’s mod.


