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RYJKOWCE PRZYK£ADEM BARDZO RÓ¯NORODNEJ GRUPY CHRZ¥SZCZY

Ró¿norodnoœæ chrz¹szczy

Wœród ogromnej ró¿norodnoœci opisanych na œwiecie
organizmów (oko³o 1,3 mln gatunków) królestwo zwierz¹t
(Animalia) obejmuje blisko 900 tys. Stanowi to 70% ogó³u
poznanego œwiata ¿ywego na Ziemi. Spoœród nich repre-
zentuj¹ca nadgromadê szeœcionogów (Hexapoda) gromada
owady (Insecta) charakteryzuje siê najwiêkszym bogact-
wem gatunkowym (oko³o 670 tys.), stanowi¹c 71% wszyst-
kich znanych obecnie zwierz¹t. W obrêbie owadów domi-
nuje rz¹d chrz¹szczy (Coleoptera), licz¹cy prawie 280 tys.
gatunków, co stanowi 41% znanych dotychczas przedsta-
wicieli Insecta (ryc. 1). Jest to równoczeœnie tak¿e najbar-
dziej ró¿norodna grupa systematyczna wœród wszystkich
wspó³czeœnie wystêpuj¹cych organizmów na naszym glo-
bie. Bogactwo gatunkowe chrz¹szczy jest wiêksze ni¿ np.
wszystkie razem wziête gatunki roœlin naczyniowych. Na
ka¿dy znany gatunek krêgowca przypada 6 lub 7 gatunków
chrz¹szczy; jeden na piêæ ¿yj¹cych gatunków na naszym
globie to chrz¹szcz. Obecne szacunki dotycz¹ce ca³kowitej
œwiatowej ró¿norodnoœci przyjmuj¹ nawet, ¿e na Ziemi
mo¿e ¿yæ prawie 5 mln gatunków Coleoptera. Poznane do-
tychczas chrz¹szcze zosta³y ujête w 166 rodzinach, chocia¿
pewne z nich licz¹ zaledwie po jednym gatunku (np. Ithy-
ceridae) lub kilka (Cryptolaryngidae — 2; Eurhynchidae —
4), b¹dŸ kilkanaœcie (Oxycorynidae — 12) gatunków i maj¹
bardzo ograniczony zasiêg geograficzny, podczas gdy inne,

jak np. ryjkowcowate (Curculionidae), s¹ bardzo liczne i
charakteryzuj¹ siê wzglêdnie szerokim area³em rozmiesz-
czenia (tab. 1).

Jako najbardziej ró¿norodny rz¹d owadów, chrz¹szcze
s¹ bezspornie grup¹, która wœród organizmów ziemskich
osi¹gnê³a najwiêkszy sukces ewolucyjny. S¹ na œwiecie
znajdywane bez ma³a wszêdzie. Skolonizowa³y prawie
wszystkie œrodowiska l¹dowe oraz s³odkowodne i wystêpu-
j¹ niemal na wszystkich kontynentach oraz wyspach. Naj-
bardziej ró¿norodne s¹ jednak¿e na obszarach tropikalnych
(ma³e szerokoœci geograficzne), zaœ w kierunku pó³nocnych
rejonów (du¿e szerokoœci geograficzne) liczba rodzin, jak
te¿ bogactwo gatunków, spada.

Wielkoœæ cia³a chrz¹szczy kszta³tuje siê od ma³ych
form, takich jak np. przedstawiciele rodziny piórko-
skrzyd³ych (Ptiliidae), które mog¹ byæ mniejsze nawet ni¿ 1
mm d³ugoœci, do tropikalnych goliatów i herkulesów. Te
ostatnie nale¿¹ do nadrodziny ¿uków (Scarabaeoidea) i
mog¹ osi¹gaæ nawet 15 cm d³ugoœci. Ró¿norodnoœæ form,
koloru, rozmiaru oraz zachowañ prowadzi do powszechne-
go zainteresowania t¹ grup¹ owadów.

Chrz¹szcze s¹ owadami endopterygotycznymi (we-
wnêtrznie po³o¿one zawi¹zki skrzyde³). Charakteryzuj¹ siê
kompletnym przeobra¿eniem (metamorfoza holometabo-
liczna), przechodz¹c rozwój od jaja, poprzez stadia larwal-
ne, poczwarkê do stadium dojrza³ego lub inaczej dosko-
na³ego (imago). Doros³e chrz¹szcze (imagines), zwane
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równie¿ têgopokrywymi, s¹ przez wiêkszoœæ ludzi dosko-
nale rozpoznawalne, dziêki posiadaniu charakterysty-
cznych, mocno zesklerotyzowanych przednich skrzyde³,
czyli pokryw (elytrae). Przykrywaj¹ i chroni¹ przed
uszkodzeniem b³oniaste tylne skrzyd³a s³u¿¹ce do latania,
jak równie¿ cia³o przed utrat¹ wody ze znajduj¹cego siê pod
nimi odw³oka. S¹ jednak i takie gatunki, które maj¹ bardzo
mocno zredukowane skrzyd³a b³oniaste (formy brachypte-
ryczne) lub w ogóle ich nie posiadaj¹ (formy apteryczne).
Istniej¹ te¿ grupy o skróconych pokrywach, np. kusaki (Sta-
phylinoidea), co jednak nie oznacza redukcji u nich skrzy-
de³ drugiej pary, gdy¿ dobrze lataj¹. Najstarsze œlady
chrz¹szczy (najczêœciej w postaci pokryw, przedplecza,
g³owy lub innych mocno zesklerotyzowanych czêœci cia³a)
znane s¹ ju¿ od po³owy dolnego permu, tj. ok. 250 mln lat
temu, a zosta³y znalezione w Oboøe na Morawach (Cze-
chy). Z tego okresu poznano tak¿e wiele innych fosyliów,
które zosta³y odkryte na ró¿nych kontynentach.

Uwa¿a siê, ¿e obecnoœæ pokryw i kompletna metamor-
foza s¹ dwiema kluczowymi adaptacjami, które prawdopo-
dobnie doprowadzi³y do tej niezwyk³ej ró¿norodnoœci i wi-
docznego sukcesu Coleoptera.

Chrz¹szcze nale¿¹ tak¿e do jednej z najlepiej przystoso-
wanych ekologicznie grup organizmów na Ziemi. Maj¹ nie-
zwyk³e zdolnoœci adaptacyjne. Wiele gatunków zajmuje
nadzwyczaj w¹skie nisze ekologiczne i wyspecjalizowa³o
siê do ¿ycia w wyj¹tkowo specyficznych mikroœrodowis-
kach. Niektóre rodziny, jak np. p³ywakowate (Dytiscidae) i
ka³u¿nicowate (Hydrophilidae) reprezentuj¹ gatunki, które
s¹ wy³¹cznie lub pierwotnie wodne, zarówno w stadiach
larwalnych jak równie¿ w postaci doros³ej. Pewne
chrz¹szcze s¹ zwi¹zane ze œrodowiskami morskimi, chocia¿
niektórzy przedstawiciele kusakowatych (Staphylinidae) i

biegaczowatych (Carabidae) ¿yj¹ tylko w strefie p³ywów.
Chrz¹szcze s¹ czêsto znajdywane w jaskiniach, gdzie za-
adaptowa³y siê do podziemnego trybu ¿ycia poprzez zanik
barwnika cia³a (melaniny) i zdolnoœci do latania, a tak¿e ut-
ratê lub redukcjê oczu. Coleoptera wydaj¹ siê tak¿e dobrze
znosiæ suche obszary i s¹ jedn¹ z najbardziej ró¿norodnych
grup owadów w pustynnych œrodowiskach. Œwietnie do ta-
kich warunków s¹ przystosowane np. czarnuchowate (Te-
nebrionidae).

Chrz¹szcze charakteryzuj¹ siê niezwyk³ymi mo¿liwoœ-
ciami zdobywania po¿ywienia i dostêpne s¹ im prawie
wszystkie potencjalne Ÿród³a pokarmowe. S¹ one tak¿e
jedn¹ z najwa¿niejszych roœlino¿ernych grup owadów, za-
równo pod wzglêdem liczebnoœci oraz ró¿norodnoœci tak-
sonomicznej, jak równie¿ rozmaitoœci organów roœlin na
(lub w) których ¿eruj¹. Chocia¿ nie nale¿¹ do najpowa¿niej-
szych szkodników gospodarczych cz³owieka, jak choæby
przedstawiciele innych rzêdów (np. pluskwiaki równo-
skrzyd³e — Homoptera).

Coleoptera s¹ równie¿ wa¿nymi czyœcicielami œrodo-
wiska, po¿eraj¹c, rozdrabniaj¹c i przyspieszaj¹c rozk³ad
szcz¹tków zwierzêcych i roœlinnych, szczególnie odchody
zwierzêce, padlinê oraz drewno i liœcie znajduj¹ce siê w
œció³ce. Szereg gatunków jest tak¿e znacz¹cymi drapie¿ni-
kami innych bezkrêgowców, a du¿a grupa wodnych
chrz¹szczy poluje nawet na ma³e krêgowce, jak np. ¿aby i
ryby. Niewiele gatunków to paso¿yty, a ich ofiarami s¹
zwykle inne owady, choæ pewne gatunki z rodziny Pla-
typsyllidae s¹ zwi¹zane z bobrami i innymi gryzoniami (ten
zwi¹zek jednak nie jest ewidentnie paso¿ytniczy). Inne ga-
tunki, szczególnie liczne w nadrodzinie kusaków (Staphyli-
noidea), ¿yj¹ w gniazdach spo³ecznych owadów, przewa¿-
nie mrówek.
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Tabela 1. Rozmieszczenie na œwiecie oraz bogactwo gatunkowe poszczególnych rodzin ryjkowców (Coleoptera-Polyphaga: Curculionoidea)

Rodziny ryjkowców Afryka Ameryka P³d. Ameryka P³n. Antarktyda Australia Azja Europa Œwiat

Nemonychidae X X X X X 20

Anthribidae X X X X X X 2 400

Belidae X X 100

Oxycorynidae X X X X 12

Eccoptarthridae X X 4

Rhynchitidae X X X X X X 57

Attelabidae X X X X X X 128

Ithyceridae X 1

Brentidae X X X X X 1 300

Brachyceridae X X X 20

Cryptolaryngidae X X 2

Dryophthoridae X X X X X X 146

Eurhynchidae X 4

Apionidae X X X X X X 1 000

Nanophyidae X X X X X 29

Erirhinidae X X X X X X 90

Raymondionymidae X X X X X X 16

Curculionidae X X X X X X X 53 000

Scolytidae X X X X X X 6 000

Platypodidae X X X X X X 1 000



Olbrzymia ró¿norodnoœæ — niema³e problemy
klasyfikacji

W zwi¹zku z niebywa³¹ ró¿norodnoœci¹ chrz¹szczy, lu-
dzie od dawna mieli i maj¹ problemy z ich klasyfikacj¹.
Jako pierwszy Arystoteles (384–322 r. p.n.e.) zwróci³ pu-
blicznie uwagê na te owady, podaj¹c — wœród wielu wy-
mienionych zwierz¹t — szereg nazw odpowiadaj¹cych
wspó³czesnym nazwom chrz¹szczy, np. attelaby. Do cza-
sów Karola Linneusza (1707–1778), który w s³ynnym
opracowaniu Systema Naturae wyró¿ni³ 22 rodzaje
chrz¹szczy, nie wprowadzaj¹c jednak ¿adnych kategorii
poœrednich, nic siê specjalnego nie dzia³o z porz¹dkowa-
niem klasyfikacji tych owadów. Dopiero Pierre André La-
treille (1762-1833) stworzy³ jednolity system klasyfikacji
Coleoptera w pracy Precis des Caracteres Generiques des
Insectes, wydanej w 1796 r., grupuj¹c chrz¹szcze w 30 ro-
dzinach. Potem autor ten stopniowo udoskonala³ swój sys-
tem. W 1804 r. rozdziela³ chrz¹szcze ju¿ na 2 „podrzêdy”, a
te zaœ na 5 sekcji, w których wyró¿nia³ 39 rodzin. Koñcówki
nazw tych rodzin, np.: Carabici, Staphyliniae, Lucanides,
itp., ró¿ni³y siê jednak od obecnych. W 1825 roku, w pu-
blikacji Familles Naturelles du Regne Animal, co prawda
— zredukowa³ liczbê rodzin do 19, ale wprowadzi³ ich po-
dzia³ na plemiona. Latreille, tworz¹c klasyfikacjê, bra³ pod
uwagê g³ównie ³atwo zauwa¿alne cechy morfologiczne, np.
segmentacjê odw³oka. W 1854 r. Jean T. Lacordaire opub-
likowa³ (dokoñczon¹ w 1876 roku przez F. Chapuise’a)
pracê pt. Histoire Naturelle des Insectes. Generes des Co-
leopteres..., w której po raz pierwszy wykorzysta³ typy po-
chodz¹ce z ró¿nych stron œwiata. Skompilowa³ tak¿e szereg
informacji pochodz¹cych z dotychczasowych prac szcze-
gó³owych. Zaproponowany przez Lacordaire’a system wy-
daje siê doœæ chaotyczny, gdy¿ powy¿ej rangi rodziny, któ-
rych wyró¿ni³ 74, nie ma ¿adnej kategorii pomocniczej. Na-
tomiast kategoriami pomocniczymi poni¿ej rodziny s¹ na-
przemiennie: podrodziny, legiony, kohorty, falangi, sekcje,
plemiona, czy tzw. „grupy nieformalne”. Pomimo stosun-
kowo niewielkiej czytelnoœci, system ten okaza³ siê bardzo
praktyczny i korzystano z niego powszechnie jeszcze w XX
wieku.

Na pocz¹tku XX stulecia pojawi³y siê liczne zbiorcze
klasyfikacje chrz¹szczy, które w wysokim stopniu przy-
pominaj¹ ju¿ obecny uk³ad systematyczny. Znaczenie his-
toryczne tych publikacji jest olbrzymie, jednak z powodu
ich obfitoœci i relatywnego podobieñstwa, wymieniono tyl-
ko kilka przyk³adów, które jednak nie wyczerpuj¹ tematu.
W 1900 r. Lameere wyró¿ni³ 3 podrzêdy: Cantharidiformia,
Staphyliniformia i Carabiformia, rok pó¿niej (1901) Kolbe
— równie¿ 3 podrzêdy: Adephaga (prawie Carabiformia
sensu Lameere 1900), Heterophaga oraz Rhynchophora —
w formie podobnej do obecnej. Z kolei Ganglbauer (1903)
rozdzieli³ Coleoptera na 2 podrzêdy: Adephaga i Poly-
phaga. W tym samym roku dwaj poprzedni autorzy uznali
propozycjê Ganglbauera i dokonali rewizji swoich prac.
Badaniom tym zawdziêczamy du¿¹ czêœæ naszej wspó³cze-
snej wiedzy na temat pokrewieñstw w obrêbie Coleoptera.

PóŸniej nast¹pi³ d³ugi okres ¿mudnego korygowania
dotychczasowych systemów. Przedstawianie tego procesu
by³oby zbyt d³ugim i nudnym akapitem tego artyku³u. Ce-
lowe wiêc wydaje siê przeskoczenie od razu do najbardziej
obecnych propozycji. W obszernym wydaniu1 dotycz¹cym
g³ównie systematyki chrz¹szczy, przedstawiono szcze-
gó³ow¹ klasyfikacjê Coleoptera, bêd¹c¹ podsumowaniem
wieloletniej pracy Roya Crowsona — wybitnego znawcy
tej grupy owadów oraz najbardziej aktualne badania w tym
zakresie. Wielu wspó³czesnych koleopterologów na œwie-
cie uznaje klasyfikacjê zbiorcz¹ Crowsona, a wspomniana
praca jest cytowana niemal we wszystkich opracowaniach
dotycz¹cych Coleoptera.

Potem powsta³y liczne i doskona³e prace na temat kon-
kretnych, mniejszych grup Coleoptera, i to one s¹ ostatecz-
nym Ÿród³em informacji w zakresie systematyki tej grupy.
Niemniej w akapicie poœwiêconym systematyce ca³ego
rzêdu warto wymieniæ chocia¿ jedn¹, jednolit¹ propozycjê
dla ca³ej grupy, a tak¹ wydaje siê byæ opracowanie Law-
renca i Newtona, w którym wymieniono 166 rodzin
chrz¹szczy pogrupowanych czêsto w wy¿sze jednostki, np.
rangi nadrodziny.

Jedn¹ z najbardziej ró¿norodnych i bogatych w gatunki
(oko³o 65 tys.) grup Coleoptera s¹ ryjkowce. Stanowi¹ one
24% wszystkich dotychczas opisanych gatunków
chrz¹szczy na œwiecie. Warto wiêc je poznaæ bli¿ej.

Chrz¹szcze z ryjkami, czyli ryjkowce

Bogactwo gatunkowe

Ryjkowce s¹ chrz¹szczami charakteryzuj¹cymi siê
przede wszystkim wyd³u¿eniem przedniej czêœci g³owy w
ryjek, na którego koñcu osadzone s¹ narz¹dy gêbowe (ryc.
2). Tworz¹ one nadrodzinê Curculionoidea wchodz¹c¹ do
zespo³u nadrodzin Cucujiformia w obrêbie podrzêdu
chrz¹szczy wielo¿ernych (Coleoptera: Polyphaga). Jak bar-
dzo jest to ró¿norodna taksonomicznie nadrodzina niech
œwiadczy liczba a¿ 20 rodzin, które j¹ tworz¹ (tab. 1). Spo-
œród nich przewa¿aj¹ ryjkowcowate — Curculionidae,
licz¹ce oko³o 53 000 znanych gatunków. Jak wiadomo —
jest to najwiêksza rodzina wœród wszystkich zwierz¹t
¿yj¹cych obecnie na Ziemi. Bardzo du¿ym bogactwem ga-
tunkowym charakteryzuj¹ siê równie¿ kornikowate —
Scolytidae (ok. 6 000 gat.).

Do fauny Polski zalicza siê obecnie 1 052 gatunki
ryjkowców2. Jest to znacznie wiêcej ni¿ np. w Wielkiej Bry-
tanii — oko³o 570 gat., czy na Bia³orusi — 620 lub Mo³da-
wii — 634 gat. Ale widocznie mniej ni¿ np. na Wêgrzech
— 1 172 b¹dŸ we Francji — ponad 1 500, czy W³oszech —
2 001 gat.

Co wiadomo o przesz³oœci ryjkowców?

Ryjkowce pojawi³y siê wzglêdnie wczeœnie na Ziemi, a
najstarsze ich œlady, jakie dotychczas znaleziono w cen-
tralnej Azji pochodz¹ z permu i nale¿¹ do gatunków z ro-
dziny Obrieniidae. Rodzina ta jednak nie doczeka³a czasów
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wspó³czesnych. W póŸnej jurze, oprócz Obrieniidae, wys-
têpowali ju¿ przedstawiciele rodziny Nemonychidae (ryc.
3). Obecnie na œwiecie ¿yje tylko 20 gatunków z tej rodziny
(tab. 1). Fauna chrz¹szczy dolnej kredy by³a bardziej po-
dobna do fauny jurajskiej ni¿ do gatunków z górnej kredy.
W dolnej kredzie ¿y³y ju¿ wystêpuj¹ce wspó³czeœnie
chrz¹szcze z rodzin tutkarzowatych — Attelabidae (ryc. 4,
5), podryjkowatych — Rhynchitidae (ryc. 6) i ryjkow-
cowatych — Curculionidae (sensu lato) (ryc. 7), które wraz
z innymi chrz¹szczami wielo¿ernymi (Coleoptera-Poly-

phaga) wówczas dominowa³y, podczas gdy przedstawicieli
Nemonychidae, w porównaniu z poprzednim okresem by³o
mniej. Z kolei, w górnej kredzie fauna by³a prawie identycz-
na z faun¹ kenozoiczn¹. W najstarszej czêœci trzeciorzêdu
— paleocenie, pojawi³y siê tak¿e gatunki z rodziny pêdru-
siowatych (Apionidae) (ryc. 8), które obecnie licz¹ oko³o
tysi¹ca gatunków na œwiecie (tab. 1). Fauna eocenu, która
jest uwa¿ana za najlepiej poznan¹ z dawniejszych grup
chrz¹szczy, obejmowa³a ju¿ wiêkszoœæ wspó³czeœnie
¿yj¹cych rodzin Curculionoidea. Zdeponowana w osadach i
bursztynie fauna miocenu jest stosunkowo s³abo poznana.
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Ryc. 1. Biedronka siedmiokropka Coccinella
septempunctata. Fot. S. Knutelski

Ryc. 2. Eupholus spp., g³owa z ryjkiem,
Nowa Gwinea, cia³o d³ugoœci 40 mm (Ÿród³o:
http://www.thais)

Ryc. 3. Nemonyx lepturoides
(Nemonychidae). Fot. F. Köhler (Ÿród³o:
www.koleopterologie.de)

Ryc. 6. Byctiscus betulae (Rhynchitidae). Fot.
A. Sara (Ÿród³o: www.koleopterologie.de)

Ryc. 5. Apoderus coryli. Fot. J.-D. Lenz
(Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 4. Attelabus nitens (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 9. Eupholus spp. ryjek, Iran (Ÿród³o:
http://www.thais)

Ryc. 8. Holotrichapion pisi. Fot. J. Dvorak
(Ÿród³o: www.koleopterologie.de)

Ryc. 7. Balanobius salicivorus. Fot. B. Hamers
(Ÿród³o: www.koleopterologie.de)

Ryc. 12. Pachyrrhyncus spp., Filipiny, cia³o
d³ugoœci 15 mm (Ÿród³o: http://www.thais)

Ryc. 11. Chrysotribax spp., cia³o d³ugoœci 40
mm (Ÿród³o: http://www.thais)

Ryc. 10. Liparus glabrirostris. Fot. F. Köhler
(Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)



Obejmuje ona fosylia przedstawicieli z zaledwie 67 rodzin
chrz¹szczy stwierdzonych na 61 stanowiskach w Eurazji i
Ameryce Pó³nocnej. Wzglêdnie jednak najs³abiej jest po-
znana fauna Coleoptera pliocenu. Znaleziono gatunki tylko
z 36 rodzin na 20 stanowiskach. Warto podkreœliæ, ¿e fosy-
lia te s¹ wzglêdnie licznie reprezentowane przez ryjkowce
(Curculionoidea), a zw³aszcza rodzinê ryjkowcowatych
(Curculionidae). Studia chrz¹szczy z plejstocenu lub ina-

czej czwartorzêdu nale¿¹ do specjalnej ga³êzi paleokoleo-
pterologii, a ryjkowcom z tego okresu poœwiêcono najwiê-
cej uwagi. Fauna ta by³a bardzo podobna do wspó³czesnej i
obejmowa³a wiêkszoœæ ¿yj¹cych obecnie taksonów na
Ziemi.

Ta eksplozja ró¿norodnoœci ryjkowców sta³a siê mo¿-
liwa dziêki ich silnej radiacji adaptatywnej — procesu
ewolucyjnego, który umo¿liwi³ ich ró¿nicowanie siê wy-
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Ryc. 13. Eupholus spp., Nowa Gwinea, cia³o
d³ugoœci 40 mm (Ÿród³o: http://www.thais)

Ryc. 14. Phyllobius glaucus.
Fot. F. Koehler (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 15. Polydrusus tereticollis.
Fot. H. Polacek (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 18. Sitona lineatus.
Fot. M. Koz³owski (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 17. Celebia spp., Indonezja, cia³o
d³ugoœci 24 mm (Ÿród³o: http://www.thais)

Ryc. 16. Eupholus spp., Iran, cia³o d³ugoœci 35
mm (Ÿród³o: http://www.thais)

Ryc. 21. Otiorhynchus sulcatus.
Fot. H. Polacek (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 20. Otiorhynchus rugosostriatus.
Fot. F. Kohler (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 19. Otiorhynchus gemmatus.
Fot. W. Mueller (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 24. Poophagus sisymbrii.
Fot. F. Köhler (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 23. Orchestes fagi.
Fot. I. Altmann (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 22. Ceutorhynchus obstrictus.
Fot. M. Kozlowski (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)



niku przystosowania siê do ró¿nych œrodowisk ¿ycia oraz
rozmaitych roœlin, a zw³aszcza kwiatowych. Na drodze tego
procesu dosz³o do powstania nowych gatunków, które wy-
specjalizowa³y siê do ¿ycia i ¿erowania w (lub na) ró¿nych
czêœciach roœlin. Niew¹tpliwie, jedn¹ z kluczowych cech
adaptacyjnych tych chrz¹szczy jest ich ryjek (ryc. 9) i jego
wczesne filogenetycznie wyspecjalizowanie siê u samic
tak¿e do roli pok³ade³ka. Pok³ade³ko (ovipositor, terebra)
jest narz¹dem spotykanym u samic, g³ównie u owadów.

S³u¿y ono im do sk³adania jaj, np. do otworów w drzewie,
mchu, zag³êbieñ w ziemi, czy cia³a innych organizmów.
Wiêkszoœæ samic ryjkowców nie posiada pok³ade³ka, a jego
rolê spe³nia ryjek. Oczywiœcie niedos³ownie, gdy¿ nie
sk³adaj¹ one jaj za pomoc¹ ryjka. S³u¿y on im do wygryza-
nia otworów w ró¿nych czêœciach roœlin, do których nas-
têpnie sk³adaj¹ jaja, albo bezpoœrednio — przystawiaj¹c do
nich otwór p³ciowy, lub poœrednio — najpierw znosz¹ jajo
obok tego otworu, a nastêpnie wpychaj¹ je ryjkiem do nie-
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Ryc. 25. Cionus hortulanus. Fot. I. Altmann
(Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 26. Cleopus pulchellus.
Fot. J. Dvorak (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 27. Hypera arator.
Fot. F. Koehler (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 30. Acales camelus.
Fot. F. Köhler (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 29. Anthribus albinus.
Fot. A. Gabrysch (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 28. Anthonomus pedicularius.
Fot. I. Altmann (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 33. Melanapion minimum.
Fot. M. Koz³owski (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 32. Sitophilus oryzae (Ÿród³o:
http://www.the-piedpiper.co.uk/th7c.htm)

Ryc. 31. Cylas formicarius (Ÿród³o:
http://www.ento.csiro.au/aicn/name_s/b_1240
.htm)

Ryc. 36. Galas Biorhiza pallida (Cynipidae)
(Ÿród³o: www.oldknobbley.com)

Ryc. 35. Curculio villosus.
Fot. J. Dvorak (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 34. Galas Pontania viminalis
(Tenthredinidae) (Ÿród³o: www.faunistik.net)



go. Czym wê¿szy i d³u¿szy jest ryjek, tym mo¿liwa jest
g³êbsza penetracja w g³¹b tkanki roœlinnej. A to z kolei za-
bezpiecza jaja przed ewentualnymi drapie¿nikami b¹dŸ
paso¿ytami. Wykszta³cenie siê tak olbrzymiej ró¿norod-
noœæ kszta³tu oraz wielkoœci ryjka umo¿liwi³o ryjkowcom
dostêp do wczeœniej nie zasiedlonych nisz i poszerzenie
bazy pokarmowej, co z kolei przyczyni³o siê do tak
ogromnego zró¿nicowanie siê tej grupy. To sprzê¿enie roz-
woju ryjkowców mog³o byæ zbie¿ne, najpierw — z rozwo-
jem roœlin nagonasiennych (Gymnospermae) na pocz¹tku
kredy, a potem wraz z pojawieniem siê okrytonasiennych
(Angiospermae) w trakcie œrodkowej kredy, by w koñcu
ulec wyraŸnemu przyspieszeniu w ich ró¿nicowaniu siê
podczas jaskrawej ekspansji Angiospermae w trakcie
kenozoiku.

Ró¿norodnoœæ wspó³czesnych ryjkowców

Wœród wspó³czesnych ryjkowców spotyka siê ró¿no-
rodne formy, zarówno pod wzglêdem wielkoœci, wygl¹du,
jak i ubarwienia. Wiêkszoœæ, np. krajowych gatunków, na-
le¿y do bardzo drobnych chrz¹szczy, d³ugoœci od jednego
do kilku milimetrów, ale spotyka siê tak¿e takie powy¿ej 20
mm, np. rozpucza — Liparus glabrirostris (ryc. 10). Formy
tropikalne osi¹gaj¹ nawet kilka cm d³ugoœci (ryc. 13).

Cia³o ryjkowców bywa czêsto punktowane (ryc. 11),
ró¿norako ow³osione lub pokryte ró¿nokszta³tnymi, wie-
lobarwnymi ³uskami (ryc. 12, 13). Formy strefy umiarko-
wanej rzadko wykazuj¹ metaliczne i jaskrawe ubarwienie.
Choæ zdarzaj¹ siê np. jasne, zielonkawe lub rdzawe ryj-
kowce, jak np. naliœciaki (Phyllobius) (ryc. 14) b¹dŸ obryz-
gi (Polydrusus) (ryc. 15), to wiêkszoœæ jest jednak ciemno
ubarwiona. Natomiast u gatunków zasiedlaj¹cych obszary
tropikalne, np. Pachyrrhyncus spp. Eupholus spp. lub Ce-
lebia spp., jest ono bardzo czêste jaskrawe, metalicznie i

kontrastowo ubarwione (ryc. 12, 13, 16,
17), niewiele ustêpuj¹ce znanym z piêk-
nych barw bogatkom (Buprestidae).

Chocia¿ blisko po³owa gatunków
ryjkowców posiada skrzyd³a b³oniaste,
to znakomita wiêkszoœæ z nich tylko
chodzi, gdy¿ ma je albo zredukowane
(formy brachypteryczne), b¹dŸ w pe³ni
wykszta³cone, ale nie maj¹ce ro-
zwiniêtych miêœni, które mog³yby je
obs³ugiwaæ. Takie zjawisko zaobserwo-
wano u niektórych gatunków rodzaju Si-
tona (ryc. 18), u których wykryto poli-

morfizm skrzyde³ (np. S. hispidulus). Inne ryjkowce (np. ga-
tunki z rodzaju Otiorhynchus) (ryc. 19, 20, 21) w ogóle nie
maj¹ b³oniastych skrzyde³ lotnych (formy apteryczne) i nie
mog¹ lataæ. Œwietnie za to lataj¹ np.: Apoderus coryli (ryc.
5), Ceutorhynchus obstrictus (ryc. 22), Rhamphus pulica-
rius oraz wiele innych gatunków. S¹ jednak¿e i takie, które
skacz¹, a najlepszymi skoczkami w naszej rodzimej faunie
s¹ reprezentanci rodzajów Orchestes (ryc. 23) i Rhamphus.
Ryjkowce mog¹ równie¿ p³ywaæ i nurkowaæ. Œwietnie pod
wod¹ p³ywa np. Eubrychius velutus oraz gatunki z rodzaju
Bagous, a œlizgaj¹ siê po wodzie, np. Poophagus sisymbrii
(ryc. 24) i Pelenomus canaliculatus. Przemieszczaæ siê
mog¹ równie¿ larwy Curculionoidea, chocia¿ wiêkszoœæ z
nich jest beznoga. Niektóre formy larwalne z rodzajów Cio-
nus (ryc. 25) i Cleopus (ryc. 26) oraz Hypera (ryc. 27) po-
trafi¹ wzglêdnie szybko pe³zaæ, dziêki obecnoœci ma³ych
wyrostków tarczowych po spodniej stronie cia³a z ty³u
odw³oka. Ciekawym zjawiskiem jest tak¿e skakanie larw,
które zaobserwowano, np. u krajowego gatunku kwieciaka
Anthonomus pedicularis (ryc. 28) oraz przedstawicieli ro-
dzaju Nanophyes. Jedynie larwy nale¿¹ce do gatunków z
rodziny Anthribidae (ryc. 29) maj¹ cz³onowane odnó¿a
tu³owiowe.

Niektóre ryjkowce, jak np. przedstawiciele rodzaju
Acalles (sensu lato) (ryc. 30) i Rhynchaenus (sensu lato)
maj¹ narz¹dy strydulacyjne i mog¹ wydawaæ dŸwiêki, co
jest zjawiskiem rzadkim u chrz¹szczy.

W zwi¹zku z przystosowaniem siê ryjkowców g³ównie
do roœlino¿ernoœci, praktycznie nie ma grup roœlinnych wol-
nych od ich ataku. ¯eruj¹ one zarówno na roœlinach nago-,
jak i okrytonasiennych, jedno- i dwuliœciennych, l¹dowych i
wodnych, ale „nie oszczêdzaj¹” równie¿ innych grup, ta-
kich jak mszaki, w¹trobowce, czy paprotniki. Znakomita
adaptacja ryjka u³atwi³a podzia³ Ÿróde³ pokarmowych w tej
grupie chrz¹szczy i doprowadzi³a niektóre gatunki do
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Ryc. 37. Lepyrus capucinus na liœciu
lepiê¿nika. Fot. S. Knutelski

Ryc. 38. Cossonus cylindricus.
Fot. T. Faasen (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 39. Trachodes hispidus.
Fot. C. Weisenboehler (Ÿród³o:
http://www.koleopterologie.de/gallery/)

Ryc. 41. Perieges bardus (Ÿród³o:
www.zin.ru)

Ryc. 40. Ithycerus noveboracensis
(Ÿród³o: http://bugguide.net)



œcis³ej specjalizacji w ¿erowaniu w okreœlonych czêœciach
roœlin (np.: korzenie, ³odygi, liœcie, kwiaty, owoce, nasiona,
drewno, miêkisz, itd.). Dlatego, logicznie rzecz bior¹c, od-
grywaj¹ one tak¿e wa¿n¹ rolê w gospodarce cz³owieka.
Tysi¹ce gatunków poddawanych jest kontroli biologicznej
(ang.: biological control), gdy¿ w wielu przypadkach s¹
traktowane jako szkodniki lub w ró¿ny sposób pomagaj¹
cz³owiekowi. Najs³ynniejszymi szkodnikami na œwiecie s¹:
Cylas formicarius (ryc. 31) — ¿eruj¹cy na batatach w rejo-
nach tropikalnych i subtropikalnych, kwieciak bawe³no-
wiec Anthonomus grandis — ¿yj¹cy na bawe³nie w Amery-
ce oraz wo³ek zbo¿owy Sitophilus granarius i wo³ek ry¿o-
wy S. oryzae (ryc. 32), które wystêpuj¹ prawie na ca³ym
œwiecie, gdzie dotkliwie uszkadzaj¹ zapasy ziaren zbó¿. Te
dwa ostatnie sta³y siê tak¿e znakomitymi obiektami mode-
lowymi w badaniach populacji i oddzia³ywañ konkurencyj-
nych. Szereg gatunków s³u¿y do niszczenia chwastów, a
drobnej postury Elaeitobius kamerounicus efektywnie za-
pyla palmy oliwne, uprawiane szeroko na polach w krajach
tropikalnych.

Nie wszystkie jednak Curculionoidea s¹ roœlino¿ercami
— s¹ pewne wyj¹tki. Jednym z nich jest ¿yj¹cy w Ameryce
Po³udniowej Ludovix fasciatus — ryjkowiec, którego larwy
oraz postaci doskona³e po¿eraj¹ jaja l¹dowo-wodnego sza-
rañczaka z rodzaju Cornops, który sk³ada je do hiacynta
wodnego Eichhornia crassipes. Drapie¿nikami s¹ tak¿e ga-
tunki rodzaju Brachytarsus (kobielkowate — Anthribidae),
których larwy po¿eraj¹ czerwce (Coccoidea), najczêœciej z
rodziny tarczników (Diaspididae), ¿eruj¹cych na ró¿nych
drzewach iglastych i liœciastych.

Zaciekawienie wzbudza tak¿e zachowanie rzadkiego
krajowego gatunku — Lasiorhynchites sericeus z rodziny
podryjkowatych (Rhynchitidae), nazywanego czêsto
kuku³ko-ryjkowcem. Jego samica sk³ada jaja do zwiniêtych
w formie cygara tutek z liœci dêbu, które zosta³y uformowa-
ne przez innego ryjkowca — Attelabus nitens (ryc. 4) z ro-
dziny tutkarzowatych (Attelabidae), po czym larwa L. seri-
ceus zabija larwê A. nitens i zajmuje jej miejsce.

Interesuj¹ce zwyczaje maj¹ tak¿e australijskie ryjkowce
z rodzaju Tentegia, których larwy ¿eruj¹ w odchodach ró¿-
nych torbaczy (Marsupialia). Na przyk³ad samica T. ingrata
najpierw zbiera bobki kangurów lub walabii, potem chowa
je w wydr¹¿onej w ziemi kryjówce, po czym sk³ada do nich
pojedynczo jaja. Zachowuje siê wiêc podobnie jak gatunki
chrz¹szczy z rodziny poœwiêtnikowatych (Scarabaeidae).

Uwagê przyci¹ga równie¿ wiele krajowych gatunków,
których larwy ¿eruj¹ w wyroœlach (galasach) zainicjowa-
nych przez b³onkówki z rodziny galasówkowatych (Cyni-
pidae) lub pilarzowatych (Tenthredinidae) na ró¿nych roœli-
nach. Nie wiadomo bowiem do koñca, jak¹ rolê spe³niaj¹ te
ryjkowce. Spoœród nich Melanapion minimum (ryc. 33) i
Balanobius salicivorus ¿eruj¹ w galasach wywo³anych
przez galasówki z rodzaju Pontania (ryc. 34) na wierzbach,
natomiast Balanobius pyrrhoceras ¿yje w wyroœlach spo-
wodowanych przez Neuroterus quercusbaccarum, a Cur-
culio villosus (ryc. 35) na dêbach w galasach Biorhiza pal-
lida (ryc. 36).

Chocia¿ te wyj¹tkowe przyk³ady s¹ fascynuj¹ce, repre-
zentuj¹ one jednak niewielk¹ frakcjê gatunków ryjkowców,
które w wiêkszoœci s¹ roœlino¿ercami (ryc. 37), ¿yj¹cymi
g³ównie na ¿ywych roœlinach, zarówno zielnych, jak i drze-

wiastych. Ich zwi¹zek z poszczególnymi grupami systema-
tycznymi roœlin pokarmowych mo¿e byæ bardziej lub mniej
œcis³y (monofagi lub oligofagi), albo zupe³nie rozluŸniony
(polifagi). Ciekawym przyk³adem s¹ tak¿e ryjkowce, np.
rodzajów Acalles (sensu lato) (ryc. 30), Cossonus (ryc. 38) i
Trachodes (ryc. 39), których larwy ¿yj¹ w obumar³ym
drewnie.

Rozprzestrzenianie siê i rozmieszczenie

Ryjkowce zasiedlaj¹ prawie wszystkie mo¿liwe œrodo-
wiska l¹dowe, w tym tak¿e s³odkowodne. Jednak¿e przed-
stawiciele pewnych rodzin, podrodzin lub plemion zajmuj¹
jedynie w¹skie zasiêgi geograficzne, podczas gdy inne s¹
szeroko rozmieszczone na ró¿nych kontynentach. Najbar-
dziej ograniczonym zasiêgiem charakteryzuje siê rodzina
Ithyceridae, której jedyny przedstawiciel Ithycerus nove-
boracensis (ryc. 40) wystêpuje tylko w Ameryce Pó³nocnej
oraz Eurhynchidae z czterema gatunkami rozmieszczonymi
w Australii i na niektórych wyspach Oceanu Spokojnego i
Madagaskarze. Niewielkim area³ zajmuj¹ tak¿e
Cryptolaryngidae, licz¹ce dwa gatunki, z których Cryptola-
rynx vitis stwierdzono w Afryce Po³udniowe, a Perieges
bardus (ryc. 41) w Azji Œrodkowej. Wydaje siê, ¿e
wspó³czesny charakter rozmieszczenia ryjkowców jest re-
zultatem kompilacji ró¿nych zdarzeñ w przesz³oœci, a wiêc:

— miejsca gdzie powsta³y gatunki (centrum dyspersji)
daj¹ce pocz¹tek nowym plemionom lub podrodzinom;

— mo¿liwoœci rozprzestrzeniania siê (dyspersja) w dal-
szej lub bli¿szej przesz³oœci dziêki warunkom naturalnym;

— rozprzestrzenianie siê dziêki aktywnoœci cz³owieka;
— przemiany œrodowisk redukuj¹ce wczeœniejsze

area³y rozmieszczenia w dalekiej przesz³oœci.
To ostatnie zjawisko jest zwykle trudne do œledzenia, a

jedyne, œwiadcz¹ce o tym dowody ze znajdywanych
szcz¹tków kopalnych s¹ rzadkie i niekompletne. Pomimo
to, pewnym tego wyjaœnieniem jest obecnie dysjunktywny
(np. borealno-górski) charakter rozmieszczenia w przypad-
ku wielu gatunków, co jest przejawem dramatycznych prze-
mian ciep³ego i ch³odnego klimatu, który kszta³towa³ faunê
w przesz³oœci. Dodatkowe informacje mog¹ pochodziæ ze
zwi¹zków chrz¹szczy z roœlinami ¿ywicielskimi i rozmiesz-
czenia pokrewnych gatunków oraz ich wymagañ ekologi-
cznych.

W przesz³oœci gatunki mog³y rozprzestrzeniaæ siê na
wiele sposobów. Pewne ryjkowce mog³y osi¹gaæ nowe œro-
dowiska chodz¹c po ziemi, wliczaj¹c w to tak¿e wczeœniej-
sze po³¹czenia miêdzykontynentalne (mosty l¹dowe). Inne,
dobrze lataj¹ce lub znajduj¹ce siê w zasiêgu huraganów
b¹dŸ wichrów mog³y rozprzestrzeniaæ siê na wiêksze od-
leg³oœci. Zaœ jeszcze inne, prze¿ywa³y d³ugi czas na dry-
fuj¹cym drewnie albo wylewanych z powodziami resztkach
organicznych. Takim przyk³adem s¹ szczególnie ryjkowce
z podrodziny Cossoninae (ryc. 38), rozwijaj¹ce siê w dry-
fuj¹cym drewnie i dziêki temu docieraj¹ce do najodleglej-
szych wysp.

Zawlekanie jaj, larw, czy postaci doskona³ych jest tak¿e
czêstym zjawiskiem i wyraŸnie widocznym u tych ryjkow-
ców, które na skutek ograniczonych mo¿liwoœci natural-
nych, zdolne s¹ w ten sposób ³atwo pokonywaæ odleg³e
kontynenty w doœæ krótkim czasie. Takim przyk³adem s¹
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choæby pewne europejskie gatunki z rodzaju Otiorhynchus
(np.: O. rugosostriatus, O. sulcatus i inne) (ryc. 20, 21), któ-
re dosta³y siê na inne kontynenty i obecnie s¹ pospolite np.
w Australii lub Ameryce Po³udniowej, czy te¿ Ameryce
Pó³nocnej. S¹ to wzglêdnie du¿e chrz¹szcze (powy¿ej 6
mm d³ugoœci), nie lataj¹, poruszaj¹ siê wolno i zwykle nie
przytrzymuj¹ siê p³ywaj¹cych kawa³ków drewna. Wska-
zuje to, ¿e rozprzestrzenianie na tak znaczne odleg³oœci w
naturalny sposób jest raczej nieprawdopodobne.

Czym wiêksza ró¿norodnoœæ, tym wiêksze
problemy z systematyk¹

Niespotykana wrêcz ró¿norodnoœæ nadrodziny ryjkow-
ców (Curculionoidea) oraz jej rozmiary sprawiaj¹, ¿e od
wielu lat ich systematyka, zw³aszcza w obrêbie wy¿szych
taksonów (rodziny, podrodziny, plemiona) jest chaotyczna i
wci¹¿ sprawia chyba najwiêkszy oraz najwa¿niejszy pro-
blem we wspó³czesnej taksonomii zwierz¹t.

Po raz pierwszy owady te zosta³y ujête przez Latreille`a
(1804) jako Curculionites w obrêbie grupy chrz¹szczy „Te-
tramera”. Potem pojawi³o siê szereg ró¿nych propozycji, z
których ¿adna nie uzyska³a jednak poparcia ze strony ogó³u
specjalistów. St¹d nie ma powodów, aby je wszystkie tu
szczegó³owo omawiaæ, zw³aszcza, ¿e ka¿da z nich ró¿ni siê
w jakiœ sposób od pozosta³ych, np.: pozycj¹ systematyczn¹
ró¿nych taksonów, liczb¹ rodzin, podrodzin, plemion, itp.
W ostatnich latach wiêkszoœæ autorów opiera³a siê g³ównie
na pracach Thompsona, Zimmermanna i Kuschela — obec-
nie chyba wiod¹cych œwiatowych autorytetów w zakresie
systematyki Curculionoidea oraz na katalogu chrz¹szczy
Lawrence`a i Newtona. W opracowaniach tych koncepcja
rodziny jest traktowana w doœæ szerokich granicach. Roz-
piêtoœæ akceptowanych rodzin w wielu pracach jest miêdzy
6 a 22, zaœ podrodzin pomiêdzy 10 a 100. Na nieszczêœcie to
nie wszystko — wiele podrodzin, plemion i rodzajów „dry-
fuje” pomiêdzy wy¿szymi taksonami bez jakiejkolwiek jas-
nej idei oraz interpretacji charakteru wprowadzonych zmian
w tych publikacjach. Plasowanie rodzajów, plemion i pod-
rodzin komponowane by³o, jak siê wydaje, w zale¿noœci od
„wyznawanej” filozofii systematycznej przez ró¿nych auto-
rów. W niewielu przypadkach zastosowano system kladys-
tyczny, a wiêkszoœæ autorów u¿y³a „tradycyjnej”, prawdo-
podobnie synkretycznej metodologii, zwykle nie objaœnio-
nej.

Od czasu pojawienia siê pierwszych katalogów i dodat-
ków nie podsumowano tak¿e w ¿adnej formie wielu takso-
nomicznych zmian dla wiêkszoœci grup w znaczniejszej
czêœci œwiata i przez d³ugi czas nie by³o pe³nej zgodnoœci co
do jednolitego systemu. Lukê t¹, jak siê wydaje, wype³ni³
Œwiatowy katalog rodzin i rodzajów Curculionoidea, opub-
likowany w 1999 r. Jednak¿e przez niektórych autorów
(zw³aszcza rosyjskich) koncepcja ta jest krytykowana i
przedstawiaj¹ oni swoje propozycje. Podana w tym katalo-
gu klasyfikacja jest pewn¹ kompilacj¹ monofiletycznych,
parafiletycznych i polifiletycznych taksonów, a systema-
tyczny porz¹dek jest pewnego rodzaju eklektycznym sys-
temem, zawieraj¹cym systematyczne i nomenklatoryczne
zmiany, jakie dotychczas zasz³y w obrêbie Curculionoidea.
Cennym dla tego opracowania jest równie¿ to, ¿e podano
nazewnictwo wraz z objaœnieniem wa¿noœci danej nazwy
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Polecane strony internetowe:
www.gbif.org – Global Biodiversity Information Facility –

sieæ o zasiêgu œwiatowym, udostêpniaj¹ca dane o systema-
tyce, nazewnictwie i rozmieszczeniu taksonów, w tym ryj-
kowców z ca³ego œwiata

www.ksib.pl – Krajowa Sieæ Informacji o Bioró¿norodnoœci –
polska organizacja wspó³pracuj¹ca z GBIF, prezentuj¹ca
poprzez t¹ sieæ na ca³y œwiat dane pochodz¹ce z wielu kra-
jowych oœrodków

www.faunaeur.org – Fauna Europaea – baza taksonomiczna
zwierz¹t l¹dowych i s³odkowodnych wystêpuj¹cych na
obszarze Europy

www.speciesaccounts.org – Species Accounts – baza zaj-
muj¹ca siê inwentaryzacj¹ opisanych gatunków wszyst-
kich grup organizmów na œwiecie

www.everythingabout.net – Everythingabout – strona zawie-
raj¹ca wiele cennych informacji dotycz¹cych charakterys-
tyki i systematyki ró¿nych pajêczaków oraz owadów,
w tym ryjkowców

www.ento.psu.edu – Ento Psu – amerykañska strona poœwiê-
cona zagadnieniom entomologicznym zawieraj¹ca bazê
danych o gatunkach uszkadzaj¹cych nasiona, w tym tak¿e
o ryjkowcach

www.invasive.org – Invasive – baza danych obejmuj¹ca
miêdzy innymi inwazyjne gatunki Curculionoidea wraz
z gatunkami roœlin, na których ¿yj¹

http://wtaxa.csic.es – Wtaxa – elektroniczny katalog nazew-
nictwa i systematyki ryjkowców œwiata

http://cmb.molgen.mpg.de – Computational Molecular Bio-
logy – baza danych molekularnych dotycz¹cych ró¿nych
organizmów, w tym niektórych gatunków ryjkowców

www.zalf – ZALF – baza danych obejmuj¹ca gatunki ryj-
kowców wystêpuj¹ce w Palearktyce

http://eunis.finsiel – European Environment Agency – baza
danych obejmuj¹ca nazewnictwo, systematykê i œrodo-
wiska wystêpowania gatunków europejskich, w tym nie-
których ryjkowców

www.thais.it – Thais – strona z piêknymi zdjêcia szeregu ga-
tunków tropikalnych, w tym ryjkowców

www.coleopsoc.org – The Coleopterists Society – strona
obejmuj¹ca aktualne informacje o chrz¹szczach œwiata,
w tym tak¿e o ryjkowcach

www.koleopterologie.de – Galerie der Käfer – znakomite
zdjêcia, systematyka i nazewnictwo ró¿nych gatunków
chrz¹szczy

www.curci.de – Curculio Institute – portal poœwiêcony aktu-
alnym badaniom dotycz¹cym systematyki, ekologii, fauny
i ewolucji ryjkowców wraz z wykazem wiêkszoœci specja-
listów zajmuj¹cych siê Curculionoidea, nie tylko Europy

www.cbif.gc.ca – Canadian Biodiversity Information Facility
– kanadyjska sieæ informacji o bioró¿norodnoœci (w tym
tak¿e ryjkowców) Ameryki Pó³nocnej

www.catalogueoflife.org – Catalogue of Life – baza danych
umo¿liwiaj¹ca indeksacjê wszystkich znanych na œwiecie
gatunków organizmów

www.species2000.org – Species 2000 – baza taksonomiczna
gromadz¹ca dane z wielu Ÿróde³ dotycz¹cych wszystkich
grup organizmów – jeden z fundamentów Elektroni-
cznego Katalogu ¯ycia (Electronic Catalogue of Life)

www.tolweb.org – Tree of Life – strona projektu poœwiêco-
nego systematyce wszystkich grup organizmów, który
zbiera i aktualizuje wszelkie mo¿liwe dane o pokre-
wieñstwach form ¿ycia na Ziemi



oraz prawie wszystkie synonimy dla ka¿dego taksonu, a
tak¿e wskazano jego pozycjê systematyczn¹ w oparciu o
wyniki najnowszych badañ. Dzie³o to oddaje chyba najle-
piej wspó³czesn¹ wiedzê o systematyce w obrêbie wy¿-
szych taksonów ryjkowców i ze wzglêdu na szereg nie
przecenianych walorów ma du¿e szanse w najbli¿szym cza-
sie staæ siê baz¹ do sporz¹dzania ró¿nych list i baz danych
Curculionoidea na ca³ym œwiecie. Zw³aszcza w Europie,
poprzez program „Fauna Europaea” (http://www.faunae-
ur.org), system ten jest rozpowszechniany w Internecie i re-
gularnie aktualizowany w przypadku pojawienia siê no-
wych opracowañ dotycz¹cych rewizji taksonomicznych. Ze
wzglêdu na walory praktyczne systematyki i nazewnictwa,
sta³ siê on podstaw¹ do tworzenia baz danych przez Kra-
jow¹ (KSIB) i Œwiatow¹ (GBIF) sieæ Informacji o Bioró¿-
norodnoœci, a tak¿e wiele innych programów.

Nie mo¿na w tym miejscu pomin¹æ równie¿ olbrzymiej
liczby innych mniejszych objêtoœciowo opracowañ doty-
cz¹cych rewizji ró¿nych taksonów Curculionoidea, które
wnios³y szereg dalszych zmian w klasyfikacji i nazewnic-
twie tych chrz¹szczy, a tak¿e spornych kwestii na temat ich
pozycji systematycznej. Spory te wynikaj¹ w g³ównej mie-
rze z przyjmowania ró¿nych (morfologicznych, molekular-
nych, itp.) kryteriów systematyki ryjkowców. Podkreœla to
jak niezwykle ró¿norodne i trudne do klasyfikowania s¹ ryj-
kowce, a zw³aszcza przedstawiciele rodziny Curculionidae.
Jednak¿e w dobie Internetu dostêp do aktualnej nomen-
klatury nie jest jednak tak bardzo utrudniony jak w latach
poprzednich, a problemom zwi¹zanym z systematyk¹ Cur-
culionoidea mog¹ zaradziæ nowoczesne metody wymiany
informacji, jak np. Catalogue of Life, Everythingabout,
WTaxa, Tree of Life, Cmb i inne oraz programy regionalne,
takie jak: Fauna Europaea, Eunis, Thais, Zalf, itp. (ramka 1).
Program Globar Biodiversity Information Facility (GBIF) i
powi¹zane z nim inicjatywy daj¹ mo¿liwoœæ przedstawiania
równoleg³ych systemów klasyfikacji. Na razie raczej siê o
tym tylko dyskutuje, ale technicznie to nie jest to zbyt wielki
problem i wkrótce bêdzie to mo¿liwe do zobaczenia w In-
ternecie. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e wyszukuj¹c informa-
cje, np. dotycz¹ce danego gatunku, u¿ytkownik bêdzie

móg³ sobie wybraæ tak¹ systematykê, jak¹ chce widzieæ, np.
Crowsona z 1981 roku, Lawrence’a i Newtona z 1995, czy
Alonso-Zarazagi i Layal`a z 1999 r.

Ryjkowce w Sieci

Na œwiecie w ró¿nych bibliotekach oraz innych insty-
tucjach, a tak¿e w prywatnych bibliotekach wielu entomo-
logów zgromadzone s¹ niemierzalne iloœci danych o ró¿no-
rodnoœci ryjkowców. Wiele z nich jest trudno lub w ogóle
niedostêpnych. Na szczêœcie coraz wiêcej informacji jest
zamieszczanych w Internecie (ramka 1) i s¹ one ogólnie
oraz nieodp³atnie dostêpne. Szczególnie warto poleciæ por-
tale: GBIF, Faunaeuropaea i KSIB, ale tak¿e inne poœwiê-
cone np. jedynie ryjkowcom, jak np.: CURCI (Curculio In-
stitute) i Wtaxa (Elektroniczny Katalog Ryjkowców).

W œwiatowej sieci GBIF widocznych jest aktualnie (22
czerwca 2007) 6 043 852 rekordów wszystkich organiz-
mów. Spoœród 38 pañstw, udostêpniaj¹cych dane œwiatu
poprzez t¹ sieæ, Polska z 992 744 rekordami zajmuje 18
pozycjê, ale z miesi¹ca na miesi¹c ich liczba roœnie. Wiêc
wkrótce przekroczy zapewne 1 milion. Dane te obejmuj¹
28 471 rekordów dotycz¹cych chrz¹szczy, w tym: biega-
czowatych (Carabidae) — 4 786, stonkowatych (Chryso-
melidae) — 13 519 oraz ryjkowców (Curculionoidea) —
10 166. S¹ to wyniki w³asnych badañ autorów tych kolekcji
i pochodz¹ one w wiêkszoœci z obszaru Karpat, ale tak¿e z
innych regionów geograficznych, w tym równie¿ z poza na-
szego kraju. Dziêki powstaniu KSIB istniej szansa, ¿e
wkrótce, zarówno ró¿norodnoœæ taksonomiczna, jak rów-
nie¿ liczba udostêpnianych rekordów z Polski, które doty-
cz¹ chrz¹szczy znacznie siê powiêkszy.
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i ewolucji ryjkowców.


