
Dytiscus latissimus
LINNAEUS, 1758

P∏ywak szerokobrze˝ek

owady, chrzàszcze, 
p∏ywakowate, Dytiscidae

Opis gatunku

D∏ugoÊç 35–45 mm. Cia∏o wyraênie sp∏aszczone, szerokie,
brunatnozielonkawe. Przednia cz´Êç g∏owy (nadustek, war-
ga górna), obwódka naoko∏o przedplecza i boczne brzegi
pokryw ˝ó∏te. Spód cia∏a i nogi jasno- lub ciemnobrunatne.
G∏owa du˝a, d∏u˝sza od przedplecza, delikatnie punkto-
wana. Oczy du˝e, wypuk∏e. Czu∏ki 11-cz∏onowe, nitkowa-
te, niezbyt d∏ugie.
Przedplecze prostokàtne, poprzeczne, wyraênie zw´˝ajàce
si´ ku przodowi. Jego boki lekko zaokràglone, przednie
kàty silnie wystajàce, bardziej ostre u samicy ni˝ u samca.
Wierzch przedplecza po bokach z wyraênymi, pod∏u˝nymi
zag∏´bieniami, u samców b∏yszczàcy, u samic matowy.
Tarczka ma∏a, trójkàtna. Pokrywy szeroko owalne, s∏abo
wypuk∏e. Charakterystyczne dla tego gatunku sà silnie
rozszerzone podgi´cia pokryw (epipleury). Prawie na ca∏ej

d∏ugoÊci sà one sp∏aszczone, szerokie i p∏atowato wysta-
jàce na boki (najbardziej w pobli˝u Êrodka pokryw).
Urzeêbienie pokryw jest ró˝ne w zale˝noÊci od p∏ci.
U samców pokrywy sà b∏yszczàce, z czterema rz´dami
punktów, z których dwa zewn´trzne sà s∏abiej zaznaczone.
U samic pokrywy sà matowe, a na ich powierzchni znaj-
duje si´ 10 zag∏´bionych, pod∏u˝nych rowków, si´gajà-
cych prawie do wierzcho∏ka. Ukryte pod pokrywami skrzy-
d∏a b∏oniaste dobrze rozwini´te.
Nogi tylne sp∏aszczone, jak u wszystkich p∏ywakowatych ,
z rozszerzonymi goleniami i cz∏onami stóp, s∏u˝à do p∏y-
wania. Na goleniach i stopach znajdujà si´ tam ponadto
po obu stronach d∏ugie, g´ste w∏osy p∏ywne. Przednie
i Êrodkowe nogi zbudowane standardowo, s∏u˝à do chwy-
tania zdobyczy. Stopy wszystkich nóg 5-cz∏onowe.
Dymorfizm p∏ciowy wyraêny; poza cechami podanymi wy˝ej
u samców cz∏ony przednich i Êrodkowych stóp sà rozszerzo-
ne i opatrzone bardzo licznymi (1000–1500) przyssawkami.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Charakterystycznie rozszerzone pokrywy sprawiajà, ˝e p∏y-
wak szerokobrze˝ek wyraênie ró˝ni si´ od pozosta∏ych
przedstawicieli rodzaju Dytiscus. Jest jednym z najwi´kszych
na Êwiecie i najwi´kszym w europejskiej faunie gatunkiem
z rodziny p∏ywakowatych, od innych przedstawicieli rodziny
odró˝niajà go wi´c wystarczajàco rozmiary cia∏a.
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W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Cykl rozwojowy jednoroczny. Po kopulacji, która ma miej-
sce na wiosn´, samice od koƒca marca do po∏owy maja
sk∏adajà jaja (nawet kilkaset sztuk) za pomocà specjalne-
go narzàdu (pok∏ade∏ka) do liÊci i ∏odyg ˝ywych roÊlin wod-
nych. W tym celu nacinajà tkanki roÊlin i wsuwajà pok∏a-
de∏ko do ich Êrodka. Wyl´g∏e po kilku tygodniach larwy
w ciàgu ˝ycia trzy razy zrzucajà oskórek (liniejà), docho-
dzàc do rozmiarów 60 mm. Ca∏e stadium larwalne trwa
od jednego do pó∏tora miesiàca. W przeciwieƒstwie do
owadów doros∏ych larwy doÊç s∏abo p∏ywajà i sà raczej
ma∏o ruchliwe. Polujà g∏ównie w strefie roÊlinnoÊci wodnej,
poszukujàc na roÊlinach larw innych owadów. Mimo i˝ mo-
gà przebywaç d∏ugo pod wodà, oddychajà powietrzem at-
mosferycznym i co jakiÊ czas przemieszczajà si´ tu˝ pod
powierzchni´, aby nabraç jego zapas. Pod koniec lata lar-
wy ostatniego stadium wychodzà na brzeg i przepoczwar-
czajà si´ w glebie pod mchem, kawa∏kami drewna lub ka-
mieniami, w kokonach zrobionych z drobnych czàsteczek
organicznych. W kokonach tych przebywajà w stadium
przedpoczwarki i poczwarki oko∏o 2–3 tygodni. Doros∏e
chrzàszcze wkrótce po wyl´gni´ciu wracajà z powrotem do
wody, gdzie zimujà w jej g∏´bszych partiach, a wiosnà
przyst´pujà do rozrodu. Osobniki doros∏e ˝yjà zwykle d∏u-
˝ej ni˝ jeden rok. Chrzàszcze Êwietnie p∏ywajà, a w razie
zaistnienia niesprzyjajàcych warunków (wysychanie zbior-
ników, brak pokarmu, przeg´szczenie) mogà przelatywaç
do innych zbiorników wodnych, nieraz na du˝e odleg∏oÊci.

Wra˝liwoÊç
Brak danych – nie prowadzono ˝adnych badaƒ.

AktywnoÊç
Dobowy cykl aktywnoÊci larw nie jest dok∏adnie zbadany;
prawdopodobnie majà aktywnoÊç dziennà. Doros∏e
chrzàszcze sà aktywne w wodzie zarówno w dzieƒ, jak
i w nocy, a w czasie odbywania przelotów sà te˝ wabione
do êróde∏ sztucznego Êwiat∏a. 

Sposób od˝ywiania
Zarówno larwy, jak i doros∏e chrzàszcze sà drapie˝nikami.
W sk∏ad ich pokarmu wchodzà larwy innych owadów wod-
nych, np. chruÊcików (Trichoptera), j´tek (Ephemeroptera)
i wodnych pluskwiaków (Corixidae), a tak˝e skorupiaki,
skàposzczety, drobne kr´gowce (kijanki, ma∏e rybki). Ima-
gines mogà te˝ ˝erowaç na szczàtkach martwych zwierzàt,
w tym na przyn´tach wyk∏adanych na ryby. Larwy od˝ywia-
jà si´ p∏ynnym pokarmem. Po schwytaniu zdobyczy nak∏u-
wajà jej cia∏o d∏ugimi, zakrzywionymi ˝uwaczkami i wstrzy-
kujà do wn´trza ofiary toksycznà wydzielin´, rozpuszczajà-
cà tkanki mi´kkie, a nast´pnie wsysajà rozpuszczone cz´-
Êci. Chrzàszcze doros∏e jedzà pokarm sta∏y, rozdrobniony
za pomocà ˝uwaczek.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Gatunek doÊç ÊciÊle zwiàzany z du˝ymi zbiornikami wód
stojàcych, takimi jak jeziora, stawy rybne i zalewy powsta-
∏e po kopalniach odkrywkowych, ˝wirowniach itp. Niekie-
dy jednak by∏ te˝ znajdowany w mniejszych zbiornikach,
a nawet w rzekach. Zasiedla bogatà w roÊlinnoÊç wodnà
stref´ przybrze˝nà (litoral) wymienionych akwenów. Ze
wzgl´du na takie preferencje ekologiczne nie wyst´puje
w górach, lecz jest gatunkiem przede wszystkim nizinnym,
zwiàzanym z umiarkowanà i ch∏odnà strefà klimatycznà.
W pó∏nocnej cz´Êci area∏u (Skandynawia) zasiedla raczej
wody eutroficzne, a w po∏udniowej oligotroficzne. Jego
preferencje odnoÊnie do zakresu temperatur, pH wody i in-
nych warunków mikrosiedliskowych sà s∏abo zbadane.
Wiadomo, ˝e niskie temperatury powodujà wyd∏u˝enie cy-
klu rozwojowego, a cieplejsze warunki jego przyspieszenie.
Toleruje du˝e zakwaszenie wód, pod warunkiem jednak ˝e
sà one bogate w podwodnà roÊlinnoÊç w strefie przybrze˝-
nej. Podaje si´ te˝, ˝e warunkiem jego rozwoju jest przy-
najmniej jednometrowa g∏´bokoÊç wody na du˝ej po-
wierzchni zbiornika, którego wielkoÊç nie powinna te˝ byç
ni˝sza od jednego hektara. Dla m∏odszych stadiów rozwo-
jowych (larwy, poczwarki) wa˝ne jest równie˝ nas∏onecz-
nienie przynajmniej cz´Êci brzegów zbiornika. 
O wrogach naturalnych p∏ywaka szerokobrze˝ka nie po-
siadamy zbyt wielu danych. Osobniki doros∏e bywajà nie-
kiedy atakowane przez ektopaso˝ytnicze larwy roztoczy
Hydracarina geographica.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne

3110 – Wody oligotroficzne, zawierajàce niewiele sk∏adni-
ków mineralnych (Lotterelletalia uniflorae), na
piaszczystych równinach

3130 – Wody stojàce, oligotroficzne do mezotroficznych,
z roÊlinnoÊcià Littorelletea i / lub Isoeto-Nanojuncetea

3160 – Naturalne dystroficzne jeziora i stawy

Rozmieszczenie geograficzne

P∏ywak szerokobrze˝ek wyst´puje od zachodniej Syberii
do brzegów Oceanu Atlantyckiego (Holandia, Belgia)
i Morza Pó∏nocnego (Dania). W pó∏nocnej Europie si´ga
do Norwegii, Szwecji, Finlandii i Karelii. Na po∏udniu gra-
nica jego zasi´gu przebiega od okolic Astrachania nad
Wo∏gà przez Ukrain´ po Dalmacj´, pó∏nocne W∏ochy
i Szwajcari´. Wsz´dzie spotykany jest rzadko i w niewiel-
kiej liczbie okazów, niekiedy (zw∏aszcza na zachodnich
kraƒcach zasi´gu) od wielu ju˝ lat nieobserwowany. Nie
by∏o prowadzonych dok∏adnych badaƒ nad rozsiedleniem
tego gatunku w Polsce, ale prawdopodobnie wyst´puje
w ca∏ym kraju, z wyjàtkiem gór. Dane o poszczególnych
stanowiskach pochodzà jednak z ró˝nych okresów czaso-
wych, od po∏owy XIX wieku do chwili obecnej. Wykazywa-
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ny by∏ z Pomorza, Mazur, Puszczy Bia∏owieskiej, Wielko-
polski, Mazowsza, Dolnego i Górnego Âlàska, Sudetów
Zachodnich i Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej. Naj-
nowsze dane pochodzà z Wielkopolskiego i Poleskiego
Parku Narodowego (1996 r.).

Status gatunku

W Polsce Dytiscus latissimus jest obj´ty Êcis∏à ochronà ga-
tunkowà (za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r., poz. 1456).
Umieszczony na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginà-
cych i Zagro˝onych oraz w przygotowywanym II wydaniu
Polskiej Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt ze statusem VU (gatu-
nek nara˝ony).
Obj´ty Konwencjà Berneƒskà i Dyrektywà Habitatowà Unii
Europejskiej jako gatunek ÊciÊle chroniony i wymagajàcy
tworzenia obszarów ochronnych.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Najnowsze znane stanowiska tego gatunku znajdujà si´
w Wielkopolskim i Poleskim Parku Narodowym.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Nie posiadamy aktualnych danych odnoÊnie do wielkoÊci
i stanu populacji D. latissimus w Polsce, gdy˝ nie prowa-
dzono dotàd dok∏adnych badaƒ poÊwi´conych temu ga-
tunkowi. Mimo i˝ w piÊmiennictwie odnotowano na prze-
strzeni ostatnich 150 lat pewnà liczb´ stanowisk, zawsze
na terenie naszego kraju by∏ gatunkiem raczej rzadkim.
Prawie ca∏kowity brak informacji we wspó∏czesnym pi-
Êmiennictwie faunistycznym, w porównaniu z okresami
wczeÊniejszymi, wskazuje jednak na zanik jego stanowisk,
zw∏aszcza je˝eli uwzgl´dnimy rozmiary i charakterystyczny

wyglàd tego gatunku. W innych krajach europejskich ob-
serwuje si´ od d∏u˝szego czasu zanikanie kolejnych miejsc
jego wyst´powania, zarówno na zachodniej (Francja, Ho-
landia, Belgia), jak i po∏udniowej (S∏owenia, W∏ochy,
Szwajcaria) granicy zasi´gu. Nale˝y przypuszczaç, ˝e rów-
nie˝ w naszym kraju trudno liczyç na odwrócenie si´ ten-
dencji spadkowych, zw∏aszcza wobec ciàgle wzrastajàcego
zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nadmierne
wzbogacanie wód w substancje od˝ywcze (eutrofizacja),
spowodowane m.in. dzia∏alnoÊcià rolnictwa, mo˝e dodat-
kowo os∏abiaç populacj´ p∏ywaka szerokobrze˝ka poprzez
wypieranie go z zajmowanych akwenów przez gatunki
bardziej odporne i przystosowane do takich warunków.

Potencjalne zagro˝enia
G∏ównym zagro˝eniem dla tego gatunku sà bez wàtpie-
nia zmiany o charakterze antropogenicznym, zachodzàce
w obszarach jego wyst´powania. Przede wszystkim nale-
˝y tu wymieniç zanieczyszczenia wód i powietrza, zmie-
niajàce sk∏ad chemiczny i pH zbiorników wodnych. Rolni-
cze u˝ytkowanie terenów wokó∏ akwenów nadmiernie
wzbogaca wod´ o substancje od˝ywcze, pochodzàce ze
sp∏ywajàcych z pól nawozów sztucznych. Powoduje to
wzmo˝ony rozwój glonów, a co za tym idzie – wyraêny
spadek zawartoÊci tlenu w wodzie. Dla gatunków silnie
przystosowanych do mniej ˝yznych (oligotroficznych) wód,
takich jak p∏ywak szerokobrze˝ek, oznacza to zanik do-
godnych do ˝ycia siedlisk. Z kolei na stawach rybnych,
b´dàcych równie˝ siedliskami tego p∏ywaka (chocia˝
sztucznego pochodzenia), jego rozwojowi szkodzi prze-
nawo˝enie wód spowodowane rozrzucaniem karmy dla
hodowanych ryb. Larwom p∏ywaka w tych zbiornikach
szkodzi tak˝e usuwanie roÊlinnoÊci wodnej (np. trzcin)
w ramach piel´gnacji strefy przybrze˝nej stawów. Pewne
znaczenie w obni˝aniu si´ liczebnoÊci populacji tego ga-
tunku mo˝e te˝ mieç regulacja rzek i zabiegi melioracyj-
ne, powodujàce zanikanie takich siedlisk, jak rozlewiska
czy starorzecza oraz obni˝anie si´ poziomu wody
i zmniejszanie powierzchni innych akwenów. Nale˝y te˝ tu
wspomnieç, ˝e niektórzy badacze przypisujà wiodàcà ro-
l´ w zanikaniu tego gatunku zmianom klimatycznym, ja-
kie nast´pujà w Europie od czasu ostatniego zlodowace-
nia, a szczególnej intensyfikacji uleg∏y w ostatnim stule-
ciu. W takim uj´ciu problemu dzia∏alnoÊç cz∏owieka tylko
przyspiesza naturalny proces ust´powania gatunku z ko-
lejnych, dawniej zasiedlanych terenów.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Ochrona siedlisk Dytiscus latissimus jest wymagana przez
Dyrektyw´ Habitatowà UE, nie jest jednak okreÊlony sto-
pieƒ tej ochrony. Aby takie obszary ochronne mog∏y sku-
tecznie spe∏niaç swojà rol´, powinny mieç odpowiednio
wysoki status, uniemo˝liwiajàcy zmiany w najbli˝szym oto-
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czeniu zbiornika (np. zabudow´ brzegów) i ograniczajàcy
wykorzystanie akwenu w celach produkcyjnych bàdê rekre-
acyjnych, aby zapobiec zanieczyszczeniu wód. 
P∏ywak szerokobrze˝ek, ze wzgl´du na swoje rozmiary i ∏a-
twoÊç identyfikacji, móg∏by w miejscach swego wyst´powa-
nia pe∏niç rol´ gatunku os∏onowego w ochronie ca∏ych lo-
kalnych biocenoz (Bucholz & al., 2000). Celowym wydaje
si´ te˝, dla zapewnienia mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania si´
gatunku, obejmowanie ochronà nie tylko samego zbiorni-
ka, w którym stwierdzono jego obecnoÊç, lecz równie˝ in-
nych akwenów, je˝eli po∏o˝one sà w bliskim sàsiedztwie
i posiadajà podobny charakter.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Pokaêne rozmiary cia∏a, efektowny wyglàd i du˝a obecnie
rzadkoÊç wyst´powania D. latissimus mo˝e budziç zainte-
resowanie nim ze strony komercyjnie nastawionych ko-
lekcjonerów, a ma∏a liczebnoÊç lokalnych populacji mo-
˝e skutkowaç, w przypadku masowego od∏owu, ca∏kowi-
tym zniszczeniem stanowisk. W∏aÊciwe zabezpieczenie
przed tym zagro˝eniem powinna stanowiç ochrona ga-
tunkowa, jakà jest obj´ty, oczywiÊcie pod warunkiem jej
konsekwentnego egzekwowania. Uzupe∏nieniem ochrony
tego gatunku powinno byç upowszechnienie wiedzy
o nim wÊród osób odpowiedzialnych za ochron´ przyro-
dy i krajobrazu, zw∏aszcza na potencjalnych terenach je-
go wyst´powania oraz wÊród stowarzyszeƒ i fundacji
ekologicznych tam dzia∏ajàcych. Rozpowszechnienie in-
formacji o tym gatunku mo˝e te˝ skutkowaç odkryciem
kolejnych jego stanowisk, a wi´c uzupe∏nieniem wiedzy
na temat jego wyst´powania w Polsce.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych 
na inne gatunki

Dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania siedlisk D. la-
tissimus b´dà mia∏y równie˝ korzystny wp∏yw na populacje
innych wspó∏wyst´pujàcych z nim gatunków wodnych
i nadwodnych (w szczególnoÊci bezkr´gowców).

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Pierwszoplanowym zadaniem jest w chwili obecnej prze-
prowadzenie badaƒ nad aktualnym rozsiedleniem i sta-
nem lokalnych subpopulacji p∏ywaka szerokobrze˝ka, bo-
wiem stan wiedzy zarówno na temat jego liczebnoÊci, jak

i zasi´gu wyst´powania w Polsce jest daleki od zadowala-
jàcego. Dopiero po uzyskaniu dok∏adnych informacji na te
tematy b´dzie te˝ mo˝liwe zaplanowanie skutecznej strate-
gii ochrony tego gatunku.

Monitoring naukowy

Ze wzgl´du na mocno fragmentarycznà znajomoÊç aktu-
alnego rozsiedlenia gatunku na terenie kraju, zasady
ewentualnego monitoringu nale˝a∏oby ustaliç dopiero
w oparciu o wczeÊniej dobrze rozpoznane, lokalne po-
pulacje, a wi´c po przeprowadzeniu badaƒ proponowa-
nych powy˝ej. Dopiero wtedy mo˝na opracowaç szcze-
gó∏owy program, dostosowany do warunków lokalnych
danego terenu.
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