
Larwa biedronki pożera mszyce 



Mszycami nazywamy małe pluskwiaki (zazwyczaj do 2-3 mm 
długości), które odżywiają się sokami roślin. Owady te są 
bardzo szkodliwe dla roślin – mszyce atakują głównie młode 
liście i pędy roślin, ale potrafią także atakować starsze pędy, 
korę, a nawet korzenie. Zimują najczęściej na pędach roślin i w 
szczelinach kory w każdym stadium rozwoju. 

Mszyce mają bardzo 
różne ubarwienie, 
potrafią nie mieć 
skrzydeł, a nawet być 
okryte „puchem”. W 
Polsce występuje ponad 
700 gatunków! Cechą 
wspólną jest 6 nóg oraz 
wydzielanie spadzi z 
odwłoku (poprzez 
syfony). Mają też 
wyjątkowo długie czułki. 

Syfony 

Trzy pary 
odnóży 

Budowa mszycy 
Źródło By Kjetil Fjellheim from Bergen, Norway - Bladlus (Aphidoidea), CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64270245 



Objawy żerowania 

Objawy żerowania mszyc są 
bardzo różne. Najczęstszym 
objawem jest skręcanie i 
zwijanie się liści i pędów, 
połączone z widocznie 
namnażającą się kolonią 
mszyc. Tak zdeformowane 
pędy nie odżywiają rośliny i ją 
stresują – ta zamiast 
wydawać dorodne liście lub 
owoce, wypuszcza nowe 
pędy i liście, aby móc dalej 
żyć. Mszyce potrafią także 
zaatakować pąki kwiatowe. 

Mszyca malinowa na malinie 
Źródło: By Marco Vinci - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26197660 

Mszyca różano-
szczeciowa na róży 

By Karl432 - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/inde

x.php?curid=33332579 



Objawy żerowania 

Łatwo również poznać 
żerowania mszyc poprzez 
pojawienie się na liściach 
spadzi – słodkiej wydzieliny 
wydalanej przez mszyce, 
której nie mogą przyswoić. 
Jest ona wykorzystywana 
przez mrówki i pszczoły jako 
pokarm. Nadmiar spadzi 
powoduje zasiedlanie liści 
przez grzyby sadzakowe – 
pojawia się czarny nalot, 
blokujący dostęp światła do 
liści. 

Po lewej– oblepiony spadzią liść po żerowaniu 
mszyc na roślinie, zaczynają się również 
pojawiać grzyby sadzakowe.  
Po prawej – liść nieporażony. 

Źródło: By CSIRO, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35488895 

Grzyby sadzakowe 



Objawy żerowania 

Innym objawem żerowania 
mogą być przebarwiające się 
narośle (mszyca 
porzeczkowo-czyściecowa), 
biały nalot na korze 
(bawełnica korówka) czy też 
powstawanie narośli zwanych 
galasami (ochojniki). 

Niestety, mimo pożyteczności mrówek, 
szkodzą one naszym uprawom 
poprzez… hodowlę mszyc dla spadzi! 

Mszyca porzeczkowo-czyściecowa na porzeczce 
Źródło: By Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67863924 

Bawełnica korówka na jabłoni 
Źródło: By I.Sáček, senior - Own work, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32430252 



Ochojnik świerkowo-modrzewiowy na 
modrzewiu 

Źródło: By S. Rae from Scotland, UK - Adelges laricis (Larch adelgid) egg 
cluster, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50872034 

Ochojnik świerkowo-modrzewiowy na świerku 
(charakterystyczne galasy)  

Źródło: By Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80047879 

Bawełnica na korzeniach rośliny 
Źródło: Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, 
Bugwood.org 



Objawy żerowania 

Największe szkody mszyce 
powodują niebezpośrednio. 
Podobnie jak kleszcze 
przenoszą niebezpieczne 
choroby dla ludzi i zwierząt – 
tak mszyce przenoszą choroby 
wirusowe roślin. Jako że 
mszyce potrafią latać, łatwo 
wyobrazić sobie sytuacje, w 
której mszyce przenoszą na 
działkach choroby wirusowe. 
Stąd zwalczanie mszyc jest 
istotne – na choroby 
wirusowe roślin nie nie da się 
zwalczyć! 

Ospowatość śliwy (szarka) 
Źródło: By User:MarkusHagenlocher - Praca własna, CC BY-SA 
3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4564169 

Pstrość tulipana 
Źródło: By ThorbenL at Danish Wikipedia - 
Own work, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=6896094 



Ekologia na działce, a mszyce 

Mszyce mają swoich naturalnych wrogów, którzy się nimi pożywiają. Jednak stosując 
klasyczne środki ochrony roślin sprawiamy, że nie tylko zabijamy mszyce, lecz także ich 
wrogów. Co w takim razie możemy zrobić, by mieć naturalną ochronę przed mszycami? 
1. Nie stosować środków ochrony roślin. 
2. Uprawiać na działce rośliny miododajne i pyłkodajne, które przyciągają owady 

pożyteczne. Muchówki bzygowate preferują głównie rośliny selerowate. 
3. Warto wysiewać łąki oraz zakładać zacienione rabaty – są to miejsca ukrywania się 

skorków i pryszczarków. 
4. Zakładać kryjówki dla skorków – wiszące na drzewie odwrócone donice wypełnione 

słomą. 
5. Budować hotele dla owadów z pudełek z poziomo ułożonymi kawałkami tektury, a 

także z sianem, mchem i szyszkami  - pomagają przezimować owadom. 

Przykładowy hotel dla zwierząt, zrobiony z 
donic, cegieł i materiałów naturalnych 
Źródło: By Krystyna Winiarska, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59164400 



Ekologia na działce, a mszyce 

6. Zostawiać na zimę zgrabione liści, w których zimują chrząszcze i złotooki. 
7. Usuwać mszyce głównie mechanicznie (można wykonać strumieniem wody). 
8. Mocno porażone pędy i liście usuwać oraz niszczyć.  
9. Przed początkiem sezonu, wykonać oprysk na drzewach i krzewach olejem parafinowym, 

który zlepia zimujące mszyce i ich jaja. Podobnie można zastosować roztwór żelatyny. 
10. Stosowanie własnej produkcji preparatów na mszyce – wyciągów, odwarów i naparów z 

czosnku, cebuli, pokrzywy, wrotyczy, pomidora. 
11. Używać dopuszczonych, ekologicznych środków ochrony roślin: zawierających olejki 

roślinne, grzyba Beauveria bassiana, polisacharydy, olej rydzowy lub polimery 
silikonowe. 

12. Wprowadzanie do upraw larw owadów pożytecznych, dostępnych w sprzedaży na rynku. 

Mała sterta liści zostawiona 
jesienią na działce posłuży 
przezimowaniu roślin. 



Wrogowie mszyc 

Do najważniejszych wrogów mszyc należą: 
- Biedronki, 
- Złotooki, 
- Muchówki bzygowate, 
- Skorki, 
- Dziubałki , 
- Osiec korówkowy, 
- Mszycarze i mszycarzowate, 
- Pryszczarek mszycojad, 
- Wielbłądki 
- Pająki 
- Inne chrząszcze 

Ciekawym rozwiązaniem 
stosowanym w sadach jest 
obsiewanie skraju sadu 
zbożem. Żyją tam mszyce 
zbożowe, na których żerują 
owady pożyteczne. W ten 
sposób istnieje naturalna 
ostoja bzygów, biedronek i 
innych drapieżników mszyc, 
pomagająca chronić sad. 
Może łąka kwiatowa jest 
dobrym pomysłem na 
zapewnienie na działce 
bioróżnorodności i naturalnej 
ochrony roślin? 



Biedronki 

- Drapieżne chrząszcze, charakteryzujące się 
bardzo rozpoznawalnym ubarwieniem 
pokrywy skrzydeł – najczęściej 
kropkowanym. 
- Larwy wyglądają inaczej niż osobniki 
dorosłe – płaskie, długie, szaro-czarnej 
barwy z charakterystycznymi żółtymi 
plamami po bokach. 
- W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków, 
głównie biedronka dwukropka, biedronka 
siedmiokropka oraz biedronka azjatycka. 
- Osobniki dorosłe i larwy zjadają mszyce, 
ale także czerwce, małe mrówki, miodówki i 
przędziorki. Larwa potrafi zjeść do 600 
mszyc dziennie. 
- Broniąc się, biedronki wydzielają żółtą 
hemolimfę odstraszającą wrogów. 

Jeśli chcemy mieć biedronki w 
ogrodzie: 
- Unikajmy insektycydów, które 
zabijają biedronki. 
- Pozwólmy zimować biedronkom w 
pomieszczeniach. Pozostawione kupki 
liści również pomagają im 
przezimować. 
- Rozpoznawajmy jaja i larwy 
biedronek, aby ich nie zabijać. 

Biedronka siedmiokropka – osobnik dorosły 
Źródło: CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=453584 



Biedronka dwukropka – osobnik dorosły 
Źródło: By Donald Hobern from Copenhagen, Denmark - Adalia bipunctata, 
CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42578104 

Biedronka siedmiokropka – larwa 
Źródło: By Alvesgaspar - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4098097 

Biedronka siedmiokropka – jaja 
Źródło: By Gilles San Martin from Namur, Belgium - Coccinella 
septempunctata eggs, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7700016 

Biedronka azjatycka – odmiana czerwona. Mimo złej 
sławy, związanej ze zjadaniem rodzimych biedronek, 
dalej chroni nasze uprawy przed mszycami 
Źródło: By rupp.de - taken myself, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2127851 



Złotooki 

- Grupa drapieżnych sieciarek o długości 10-15 
mm. Charakteryzują się zmienną barwą, 
najczęściej są zielone lub brązowe. Posiadają 
duże, przezroczyste skrzydła z wyraźnym 
żyłkowaniem oraz duże, błyszczące oczy. W 
Polsce ponad 30 gatunków. 
- Larwy podłużne, brązowo-białe, z 
charakterystycznymi 2 podłużnymi pręgami 
przechodzącymi przez całe ciało oraz 
wyraźnymi szczekami. Bardzo ruchliwe. 
- Larwy i  niektóre osobniki dorosłe pożerają 
mszyce ale także zjadają inne szkodniki np. 
przędziorki. Larwa potrafi zjeść do kilkuset 
mszyc w ciągu 2 tygodni. 
- Osobniki dorosłe zimują w resztkach gałęzi i 
zaschniętych liściach, ale również w domach i 
mieszkaniach. Wiosną wylatują odżywiać się 
pyłkiem roślin lub mszycami. W zależności od 
gatunku - do 4 pokoleń rocznie. 

Złotook – forma dorosła 
Źródło: By James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1681826 

Złotook – larwa 
Źródło: By Katja Schulz from Washington, D. C., USA - Green 
Lacewing Larva, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49924006 

Jeśli chcemy mieć złotooki na ogrodzie: 
- Unikajmy insektycydów. 
- Posiadajmy rabaty kwiatowe lub łąki. 
- Nie zabijajmy owadów dorosłych. 



Muchówki bzygowate 

- Grupa muchówek, która jako formę 
ochrony upodobniła się z wyglądu do os oraz 
pszczół. Od nich bzygi odróżniają się brakiem 
żądła, jedną parą błoniastych skrzydeł, 
brakiem szczęk jak u os oraz możliwością 
zawisania w powietrzu. Są też często dużo 
mniejsze, najczęściej mając długość 5-20 
mm. W Polsce ponad 400 gatunków. 
- Dorosłe osobniki odżywiają się pyłkiem 
roślin i są ważnymi zapylaczami roślin.  
- Larwy obłe (czerwie) o różnej barwie, które 
prowadzą drapieżny tryb życia. Aktywnie 
polują, wysysając mszyce. Nim się 
przeobrażą, potrafią zjeść 200-1000 mszyc. 
- Zimują najczęściej larwy, poczwarki lub jaja 
w resztkach roślin. Samica składa do 400 jaj. 
Do 1-4 pokoleń w ciągu roku.  

Larwa bzyga 
Źródło: By Beatriz Moisset - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5596277 

Bzyg – forma dorosła 
Źródło: By S. Rae from Scotland, UK - Syrphus (female), CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52335175 

Jeśli chcemy mieć złotooki na ogrodzie: 
-  Unikajmy insektycydów. 
- Posiadajmy rabaty kwiatowe lub łąki. 
- Nie zabijajmy owadów dorosłych. 



Skorki (cęgosze) 

- Popularnie zwane szczypawkami, są to 
duże, osiągają długość do 25 mm owady. 
Mają podłużną, spłaszczoną budowę ciała, 
nie latają, a ich ciało kończy się 
charakterystycznymi „szczypcami” – 
cęgowymi wyrostkami, po których można 
określić łatwo płeć owada.  
W Polsce 6 gatunków, z czego 
najpospolitszy jest skorek pospolity. 
- Wielożerne owady. Głównie odżywiają się 
innymi owadami – mszycami, gąsienicami, 
roztoczami, stonkami. Od czasu do czasu 
żerują na owocach i kwiatach, jednak nie 
powodują wielkich szkód. Bytują głównie w 
ciemnych, nienasłonecznionych 
stanowiskach. Aktywne głównie nocą. 
- Owady dorosłe zimują w ziemi. Zakładają 
w niej wiosną gniazda, gdzie opiekują się 
potomstwem. Jedno pokolenie rocznie. 

Samica skorka w pozycji obronnej 
Źródło: By Pudding4brains - Own work, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8704113 

Samiec skorka z wyraźnie innymi szczypcami 
Źródło: By Pudding4brains - Own work, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8704143 

Skorki, mimo uszkadzania owoców, 
przynoszą więcej korzyści niż szkód. Jeśli się 
ich boisz – nie zabijaj i odłóż owada w 
miejsce, w którym się schroni. 



Dziubałki 

- Małe pluskwiaki (3-5 mm długości) o 
płaskiej budowie ciała z półprzezroczystymi, 
wzorzystymi okrywami skrzydeł. Mają 
wydłużoną głowę z krótkim, kłującym 
aparatem gębowym. Najważniejszymi 
gatunkami są: dziubałek torebnicowy, 
dziubałek gajowy i dziubałek matowy. 
- Drapieżne larwy i owady dorosłe 
odżywiają się mszycami i przędziorkami, 
które wysysają. Szczególnie obecne na 
drzewach i krzewach. 
- Zimują owady dorosłe pod korą drzew. Do 
2 pokoleń rocznie. 

W Polsce występują też inne drapieżne pluskwiaki 
odżywiające się mszycami, między innymi błyszczek 
punktowany, odżywiający się mszycami na 
jabłoniach czy też używane do ochrony upraw 
szklarniowych  drapieżne dziubałeczki, które zjadają 
także mączliki i wciornastki. 

Dziubałek gajowy wysysający mszycę 
Źródło: By Sanja565658 - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7692795 

Błyszczek punktowany 
Źródło: By AfroBrazilian - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73406818 



Osiec korówkowy 

- Jeden z ważniejszych gatunków 
pasożytów mszyc. Bardzo mała błonkówka 
o długości 1-3 mm. Charakteryzuje się 
czarną barwą i żółtym paskiem u nasady 
odwłoka. 
- Owady dorosłe nie odżywiają się 
mszycami, natomiast żerują w nich larwy 
wyklute ze złożonego pojedynczego jaja. 
Na początku sezonu larwa przeobraża się 
40 dni, latem – 20 dni. Głownie poraża 
bawełnicę korówkę. 
- Objawami żerowania ośca i innych 
pasożytów mszyc jest pozostawianie 
„mumii” mszyc. 
- Zimują larwy lub poczwarki w ciałach 
mszyc. Do 5-6 pokoleń rocznie. 
- Jeden z pierwszych gatunków 
wykorzystywanych do naturalnego 
zwalczania mszyc – sprowadzony do 
Europy w początku XX wieku. 

„Mumie” bawełnic z wyraźnym otworem, przez 
który wydostał się osiec 
Źródło: By Blueberry Glade - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66770036 

Pasożyty mszyc można także kupić w 
specjalistycznych firmach w postaci jaj lub larw. 
Mają one głównie zastosowanie w uprawach pod 
osłonami, gdyż muchówki nie rozproszą się poza 
uprawę. 



Mszycarze i mszycarzowate 

- Mszycarzowate są także pasożytniczymi 
błonkówkami, rozmnażającymi się na 
mszycach. Jest ich ponad 400 gatunków na 
świecie, z czego w uprawach wykorzystuje się 
mszycarza szklarniowego.  
- Mają do 2 mm długości, czarny lub brązowy 
odwłok oraz długie czułki. Samice mają 
dodatkowo długie pokładełko – 
„przedłużenie” odwłoka, którym składają jaja 
w mszycach. 
- Samice składają w ciągu życia do 300 jaj, 
pojedynczo do każdej mszycy. W 
temperaturze około 25°C dorosłe osobniki 
rozwijają się 12 dni. 
- Żerują na kilku gatunkach mszyc, w tym 
brzoskwiniowej oraz  ziemniaczano-
smugowej. 
- Larwy zimują w ciałach mszyc, pierwszy 
wylot odbywa się w maju. Do kilku pokoleń 
rocznie. 

Mszycarz szklarniowy składający jaja 
do wnętrza mszycy 

„Mumia” porażona przez mszycarza 
Źródło: By Sarefo - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4412843 



Pryszczarek mszycojad 

- Pryszczarek mszycojad jest małą, 5mm 
muchą z bardzo długimi odnóżami 
(dwukrotnej długości ciała)  oraz 
owłosionymi czułkami. Sama mucha jest 
szaro-brązowej barwy. Za dnia ukrywają się 
pod listowiem, a aktywne są głównie nocą. 
- Larwy obłe (czerwie) barwy żółtej, 
pomarańczowej, czerwonej lub brązowej o 
długości 3 mm. Pożerają głównie mszyce, a 
przy ich braku – przędziorki i larwy 
mączlików. Zjadają do 65 mszyc dziennie. 
- Zimują w glebie w postaci poczwarek. 
Samice od maja do września składają w 
koloniach mszyc do 150 jaj. Do kilku pokoleń 
rocznie (pełny cykl trwa około 20 dni). 

Jeśli chcemy mieć pryszczarki na ogrodzie: 
- Miejmy zacienione rabaty, gdzie mogą skryć się       
osobniki dorosłe. 
- Ograniczmy insektycydy. 

Larwa pryszczarka żerująca na mszycach 
Źródło: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org  

Osobnik dorosły pryszczarka 
Źródło: By James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1967642 



Wielbłądki 

- Charakterystyczne owady, na pierwszy 
rzut oka przypominające złotooki. Osiągają 
do 27 mm długości. Mają czarne, 
błyszczące ciało oraz błoniaste i 
użyłkowane skrzydła. Nazwa owadów 
nawiązuje do charakterystycznego garbu 
w przedniej części ciała. W Polsce 
występuje 9 gatunków. 
- Larwy są podobne do dorosłych owadów, 
lecz nie mają skrzydeł i mają bardziej 
spłaszczoną budowę ciała. 
- Osobniki dorosłe i larwy prowadzą 
aktywny, drapieżny tryb życia, kryjąc się 
pod korą drzew, ich gałęziach oraz liściach. 
Poza mszycami, polują na larwy chrząszczy 
i motyli. 
- Zimują larwy w korytarzach wydrążonych 
przez szkodniki drzew. Samice składają jaja 
w maju. Do jednego pokolenia rocznie. 

Wielbłądka żółtoroga – osobnik dorosły  
Źródło: CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1588557 

Larwa wielbłądki 
Źródło: By Sanja565658 - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7862492 



Pająki 

- Charakterystyczne, rozpowszechnione 
na całym świecie pajęczaki o drapieżnym 
trybie życia i ośmiu odnóżach. Mają 
charakterystycznie podzielone ciało na 
głowotułów (część z odnóżami i 
szczękami) oraz odwłok (z organami 
wewnętrznymi). W Polsce 675 gatunków 
o wielkości od 1 mm do aż 20 cm. 
- Wszystkie pająki wydzielają lepką 
przędzę zwaną pajęczą nicią, służącą do 
przemieszczania się owadów, budowy 
gniazd oraz łapania ofiar. 
- Polują na wszystkie bezkręgowce, w 
tym na mszyce oraz pożyteczne owady. 
Mszyce często wpadają w sieci 
ogrodowych pająków, takich jak krzyżaki 
czy tygrzyk paskowany. Padają też ofiara 
aktywnie polujących pająków, między 
innymi skakunów. 

Tygrzyk paskowany - poluje łapiąc swoje ofiary w sieć; 
do niedawna jeszcze pod ochroną gatunkową 
Źródło: By Michael H. Lemmer - http://www.naturkamera.de Own work, CC BY-
SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1437747 

Skakun arlekinowy - mały, pospolity pająk, aktywnie 
polujący  na ofiary 
Źródło: By Adam Opioła - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2815793 



Inne chrząszcze 

- Poza biedronkami w Polsce występują też 
inne drapieżne chrząszcze, które zjadają 
szkodniki (w tym mszyce). 
- Znanymi, bardzo żarłocznymi owadami są 
biegaczowate – charakterystyczne duże i 
najczęściej ciemnej barwy owady. 
Prowadza one nocny tryb, aktywnie 
polując na owady oraz ślimaki. Prowadzą  
naziemny tryb życia i czasami polują w 
koronach drzew. W Polsce ponad 500 
gatunków. 
- Inną rodziną drapieżników są 
omomiłkowate - bardzo charakterystyczne, 
latające chrząszcze, o spłaszczonym ciele i 
nitkowatych czułkach. Aktywne za dnia. 
Polują na mszyce oraz na ślimaki, gąsienice 
i larwy chrząszczy. Odżywiają się także 
nektarem i pyłkiem roślin. 

Omomiłek wiejski 
Źródło: By Slimguy - Own work, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58312951 

Biegacz skórzasty - największy biegacz 
Polski; pod częściową ochroną 
Źródło: By Yndyk - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40219830 


