
Graphoderus bilineatus
(DE GEER, 1774)

KreÊlinek nizinny

owady, chrzàszcze, 
p∏ywakowate, Dytiscidae

Opis gatunku

D∏ugoÊç 14,5–16 mm. Cia∏o p∏askie, w tylnej cz´Êci silnie
rozszerzone, lekko matowe, pokryte delikatnà mikrorzeê-
bà. Ubarwienie przewa˝ajàcej cz´Êci cia∏a jasne, ˝ó∏tobru-
natne. Na g∏owie mi´dzy oczami dwie skoÊne, czarne
plamki, daszkowato po∏àczone ze sobà; ty∏ g∏owy czarny.
Wzd∏u˝ przedniej i tylnej kraw´dzi przedplecza wàskie,
czarne obrze˝enie. Tarczka brunatnoczarna. Na pokry-
wach czarne, zlewajàce si´ ze sobà plamki, brzegi pokryw
prawie ca∏kiem ˝ó∏te, z nielicznymi plamkami. Spód cia∏a,
czu∏ki i nogi jasne, ˝ó∏tobrunatne.
G∏owa niezbyt du˝a, d∏ugoÊci przedplecza, z delikatnà mi-
krorzeêbà, lekko matowa. Oczy du˝e, raczej p∏askie. Czu∏-
ki 11-cz∏onowe, nitkowate, si´gajà za nasad´ pokryw.
Przedplecze trapezowate, silnie poprzeczne, mocno zw´˝a-
jàce si´ ku przodowi. Jego boki lekko zaokràglone, przed-

nie kàty wystajàce, ostre, tylne kàty tylko nieznacznie wy-
ciàgni´te ku ty∏owi. Na powierzchni przedplecza, oprócz
siatkowatej mikrorzeêby, delikatne, pod∏u˝ne zmarszczki,
najlepiej widoczne w pobli˝u przedniego brzegu.
Tarczka trójkàtna. Pokrywy doÊç p∏askie, o bokach ∏ukowa-
to wygi´tych, najszersze bli˝ej wierzcho∏ka ni˝ nasady;
brzegi boczne w tylnej po∏owie doÊç szeroko rozp∏aszczo-
ne. Na ka˝dej pokrywie dwa s∏abo widoczne rz´dy rzadko
rozstawionych, du˝ych punktów, oprócz nich na pokrywach
nieregularnie rozsiane drobne, p∏ytkie punkty. Ukryte pod
pokrywami skrzyd∏a b∏oniaste dobrze rozwini´te.
Nogi tylne, jak u wszystkich przedstawicieli rodziny sp∏asz-
czone, z rozszerzonymi goleniami i cz∏onami stóp, s∏u˝à do
p∏ywania. Na stopach znajdujà si´ tam ponadto po obu
stronach d∏ugie, g´ste w∏osy p∏ywne. Przednie i Êrodkowe
nogi niesp∏aszczone, zbudowane standardowo, s∏u˝à do
chwytania zdobyczy. Stopy wszystkich nóg 5-cz∏onowe.
Dymorfizm p∏ciowy wyraêny. U samców trzy pierwsze cz∏o-
ny przednich stóp sà silnie rozszerzone i opatrzone przy-
ssawkami (3 du˝e i 32 ma∏e); na Êrodkowych stopach
16–18 ma∏ych przyssawek u∏o˝onych w dwa rz´dy.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Od pozosta∏ych przedstawicieli rodzaju Graphoderus
omawiany gatunek odró˝nia si´ przede wszystkim bardzo
wàskimi czarnymi paskami na przednim i tylnym brzegu
przedplecza (u innych paski te sà znacznie szersze), a tak-
˝e silnie rozszerzonymi w tyle pokrywami. Nale˝y jednak
zaznaczyç, ˝e rodzina Dytiscidae jest pokrojowo doÊç jed-
norodna (i raczej trudna w oznaczaniu); odró˝nienie ro-
dzaju Graphoderus od innych podobnych do niego mo˝e
wi´c wymagaç pomocy specjalisty-entomologa.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Cykl rozwojowy jest u tego gatunku jednoroczny. Samice
sk∏adajà jaja na wiosn´ (mniej wi´cej od koƒca kwietnia)
do liÊci i ∏odyg ˝ywych roÊlin wodnych, w miejsca wystajà-
ce ponad lustro wody. Po oko∏o dwóch tygodniach wyl´ga-
jà si´ larwy, które w ciàgu ˝ycia przechodzà trzy wylinki,
dorastajàc do d∏ugoÊci 24 mm. Larwy, podobnie jak doro-
s∏e chrzàszcze, dobrze p∏ywajà, polujàc w tych samych
miejscach co osobniki doros∏e. Larwy oddychajà powie-
trzem atmosferycznym i pomimo i˝ mogà przebywaç d∏u-
go pod wodà, co jakiÊ czas przemieszczajà si´ tu˝ pod po-
wierzchni´, aby nabraç zapas powietrza. Larwy ostatniego
stadium wychodzà na brzeg i przepoczwarczajà si´ w gle-
bie pod mchem, kawa∏kami drewna lub kamieniami,
w kokonach zrobionych z ziemi i drobnych czàsteczek or-
ganicznych. W tych kolebkach larwy przebywajà kilka dni,
po czym przyst´pujà do przepoczwarczenia. Stadium po-
czwarki trwa oko∏o 10 dni, po czym Êwie˝o wyl´g∏e
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chrzàszcze jeszcze kilka dni pozostajà w kokonach, zanim
je opuszczà. Ca∏y okres rozwoju od jaja do poczwarki trwa
od 2 do 2,5 miesiàca, przy czym niskie temperatury powo-
dujà wyd∏u˝enie cyklu rozwojowego, a cieplejsze warunki
jego przyspieszenie. Póênym latem lub na poczàtku jesie-
ni, po opuszczeniu kolebek, chrzàszcze zimujà, a na wio-
sn´ przyst´pujà do rozrodu. WÊród specjalistów nie ma
zgodnoÊci co do miejsca zimowania osobników doros∏ych.
Cz´Êç autorów uwa˝a, ˝e zimujà na làdzie, w glebie,
w Êció∏ce lub pod kawa∏kami drewna, ale sà te˝ przes∏an-
ki, ˝e zimowanie mo˝e odbywaç si´ w wodzie. Doros∏e
chrzàszcze ˝yjà zwykle oko∏o roku, polujàc w wodzie,
w strefie roÊlinnoÊci przybrze˝nej. Podobnie jak larwy, co
pewien czas podp∏ywajà ku powierzchni, aby odnowiç za-
pas powietrza przechowywany pod pokrywami. W razie
zaistnienia niesprzyjajàcych warunków (wysychanie zbior-
ników, brak pokarmu, przeg´szczenie) mogà przelatywaç
do innych zbiorników wodnych, chocia˝ zdolnoÊç lotu ma-
jà mniejszà ni˝ inne p∏ywakowate i latajà niech´tnie.

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

AktywnoÊç
Nie ma dok∏adnych danych odnoÊnie do dobowego cyklu
aktywnoÊci larw i osobników doros∏ych. Chrzàszcze w cza-
sie odbywania przelotów bywajà wabione do êróde∏
sztucznego Êwiat∏a, co wskazywa∏oby na ich aktywnoÊç
równie˝ w nocy.

Sposób od˝ywiania
Zarówno larwy, jak i doros∏e chrzàszcze sà drapie˝nikami.
Od˝ywiajà si´ przede wszystkim drobnymi planktoniczny-
mi skorupiakami. W sk∏ad ich pokarmu wchodzà tak˝e lar-
wy owadów wodnych, np. j´tek (Ephemeroptera) i muchó-
wek z rodziny Chironomidae. Larwy od˝ywiajà si´ p∏ynnym
pokarmem. Po schwytaniu zdobyczy nak∏uwajà jej cia∏o
d∏ugimi, zakrzywionymi ˝uwaczkami i wstrzykujà do wn´-
trza ofiary toksycznà wydzielin´, rozpuszczajàcà tkanki
mi´kkie, a nast´pnie wsysajà rozpuszczone cz´Êci.
Chrzàszcze doros∏e jedzà pokarm sta∏y, rozdrobniony za
pomocà ˝uwaczek.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

KreÊlinek nizinny wyst´puje najcz´Êciej w du˝ych zbiorni-
kach wód stojàcych, zarówno naturalnych, jak i sztuczne-
go pochodzenia, takich jak jeziora, stawy rybne i zalewy
powsta∏e po kopalniach odkrywkowych, wyrobiskach torfu,
˝wirowniach itp., cz´sto w lasach (jeziora lobeliowe) lub na
torfowiskach. Nie jest jednak tak ÊciÊle jak Dytiscus latissi-
mus zwiàzany z du˝ymi zbiornikami, spotykany bowiem
bywa równie˝ w mniejszych akwenach, nawet o okreso-
wym charakterze, a w Puszczy Bia∏owieskiej ∏owiony by∏
w rzece Narewce (Mielewczyk, 2000). Zasiedla bogatà

w roÊlinnoÊç wodnà stref´ przybrze˝nà (litoral) wymienio-
nych akwenów. Dla jego rozwoju wa˝ne jest, aby g∏´bo-
koÊç wody na du˝ej cz´Êci obszaru przybrze˝nego nie
przekracza∏a jednego metra, a cz´Êç brzegów zbiornika
by∏a dobrze nas∏oneczniona. Preferuje wody niezbyt ˝yzne
(oligotroficzne), tolerujàc te˝ ich lekkie zakwaszenie, ale je-
go dok∏adne preferencje odnoÊnie, zakresu temperatur,
pH wody i innych warunków mikrosiedliskowych sà s∏abo
znane. Jest gatunkiem nizinnym, zwiàzanym z umiarkowa-
nà strefà klimatycznà.
O wrogach naturalnych kreÊlinka nizinnego nie posiada-
my praktycznie ˝adnych danych, podaje si´ tylko, ˝e osob-
niki doros∏e bywajà niekiedy atakowane przez ektopaso-
˝ytnicze roztocza z rodzaju Eylais.

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

KreÊlinek nizinny rozsiedlony jest od zachodniej Syberii do
wybrze˝a atlantyckiego, przy czym z zachodnich kraƒców
zasi´gu (Anglia, Belgia, Holandia) notowany w wi´kszoÊci
na podstawie dawnych danych. W pó∏nocnej Europie gra-
nica jego zasi´gu przebiega od po∏udniowo-wschodniej
Norwegii przez Szwecj´ do po∏udniowej Finlandii i Karelii.
Na po∏udniu si´ga do po∏udniowo-zachodniej Francji,
W∏och, S∏owenii, BoÊni i Serbii. Spotykany jest raczej rzad-
ko i zwykle w niewielkiej liczbie okazów. Jak dotàd nie pro-
wadzono badaƒ nad rozsiedleniem tego gatunku w Polsce,
ale prawdopodobnie wyst´puje w ca∏ym kraju, z wyjàtkiem
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okolic górskich. Dane o jego stanowiskach pochodzà z ró˝-
nych okresów czasowych, poczàwszy od po∏owy XIX wieku.
Wykazywany by∏ z Pobrze˝a Ba∏tyku, Podlasia, Puszczy Bia-
∏owieskiej, Wielkopolski, Mazowsza, Dolnego i Górnego
Âlàska, Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej, Wy˝yny Ma∏o-
polskiej, Roztocza i Niziny Sandomierskiej. Najnowsze da-
ne pochodzà z II po∏owy XX wieku (Wy˝yna Ma∏opolska,
Podlasie, Polesie Lubelskie oraz z 2003 r. – dolina Narwi).

Status gatunku

W Polsce Graphoderus bilineatus jest obj´ty Êcis∏à ochronà
gatunkowà (za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r., poz. 1456).
Obj´ty jest Konwencjà Berneƒskà i Dyrektywà Habitatowà
Unii Europejskiej jako gatunek ÊciÊle chroniony i wymaga-
jàcy tworzenia obszarów ochronnych.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Dwa stanowiska kreÊlinka nizinnego znajdujà si´ na
terenach parków narodowych Bia∏owieskiego i Poleskiego).

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

Przemiany i stan populacji
OdnoÊnie do wielkoÊci i stanu populacji G. bilineatus
w Polsce nie posiadamy ˝adnych aktualnych danych. Nie
prowadzono dotàd badaƒ poÊwi´conych wy∏àcznie temu
gatunkowi, a dane z piÊmiennictwa odnotowujà jedynie je-
go wyst´powanie (na przestrzeni ostatnich 150 lat) na
pewnej liczbie stanowisk. Podawane niekiedy liczby od∏o-
wionych okazów nie sà przy tym ˝adnà precyzyjnà wska-
zówkà odnoÊnie do liczebnoÊci populacji, zale˝à bowiem
od bardzo wielu okolicznoÊci towarzyszàcych zbieraniu.
Nale˝y jednak przypuszczaç, ˝e skàpe dane o tym gatun-
ku Êwiadczà o rzadkoÊci jego wyst´powania na terenie na-
szego kraju. Na ma∏à liczby danych ma te˝ niewàtpliwie
wp∏yw ciàgle niedostateczny stan poznania chrzàszczy
wodnych w Polsce. W krajach zachodniej Europy obserwu-
je si´ od d∏u˝szego czasu zanikanie jego stanowisk, nato-
miast populacje wschodnio- i pó∏nocnoeuropejskie (Rosja,
Bia∏oruÊ, Ukraina, Finlandia, Szwecja) uznaje si´ jeszcze za
wzgl´dnie stabilne.

Potencjalne zagro˝enia
G∏ównych zagro˝eƒ dla tego gatunku nale˝y upatrywaç
w zmianach o charakterze antropogenicznym, zachodzà-
cych w wodach przez niego zasiedlanych. Jak wynika z pi-
Êmiennictwa, potencjalne zagro˝enia sà takie same, jak
w przypadku p∏ywaka szerokobrze˝ka Dytiscus latissimus,
tj. zanieczyszczenie i eutrofizacja wód spowodowana rolni-
czym u˝ytkowaniem terenów otaczajàcych akweny, a tak˝e

niew∏aÊciwie przeprowadzane zabiegi melioracyjne, powo-
dujàce zanikanie rozlewisk czy starorzeczy oraz obni˝anie
si´ poziomu wody i zmniejszanie powierzchni zbiorników.
Z powodu ma∏ej liczby danych o tym gatunku przyczyny
zmniejszania si´ jego populacji sà jednak s∏abiej udoku-
mentowane, a potencjalne zagro˝enia niedostatecznie
rozpoznane.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Ochrona siedlisk Graphoderus bilineatus jest wymagana
przez Dyrektyw´ Habitatowà UE, nie jest jednak okreÊlony
stopieƒ tej ochrony, co dla jej skutecznoÊci mo˝e mieç klu-
czowe znaczenie. Nie mo˝e si´ ona ograniczaç wy∏àcznie
do samego zbiornika wodnego, w którym stwierdzono
obecnoÊç kreÊlinka, ale musi obejmowaç tak˝e przynaj-
mniej najbli˝sze otoczenie, aby kontrolowaç wykorzystanie
akwenu w celach produkcyjnych bàdê rekreacyjnych, unie-
mo˝liwiaç niekorzystne zmiany (np. zabudow´ brzegów)
i zapobiegaç zanieczyszczeniu wód. Szczegó∏owe zasady
takiej ochrony nale˝a∏oby ustalaç ka˝dorazowo w odnie-
sieniu do poszczególnych stwierdzonych stanowisk, aby
mo˝liwe by∏o uwzgl´dnienie ich specyfiki lokalnej. 
Je˝eli w pobli˝u stwierdzonego miejsca wyst´powania kre-
Êlinka nizinnego znajdujà si´ inne akweny o podobnym
charakterze, wskazane by∏oby obj´cie ich równie˝ jakàÊ
formà ochrony w celu zapewnienia mo˝liwoÊci rozprze-
strzeniania si´ gatunku i tym samym utrzymania silnej po-
pulacji lokalnej.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Ma∏o charakterystyczny wyglàd i rozproszone wyst´powa-
nie kreÊlinka nizinnego powodujà, ˝e nie jest on aktualnie
nara˝ony na wy∏apywanie przez komercyjnie nastawionych
kolekcjonerów. W razie zmiany tego stanu rzeczy w∏aÊci-
wym zabezpieczeniem powinna byç ochrona gatunkowa,
jakà jest obj´ty, oczywiÊcie pod warunkiem jej konsekwent-
nego egzekwowania. Uzupe∏nieniem ochrony gatunkowej
G. bilineatus powinno byç te˝ upowszechnienie informacji
o nim wÊród osób odpowiedzialnych za ochron´ przyrody
i krajobrazu, zw∏aszcza na potencjalnych terenach jego
wyst´powania, oraz wÊród stowarzyszeƒ i fundacji ekolo-
gicznych tam dzia∏ajàcych. Rozpowszechnienie wiedzy
o tym gatunku mo˝e te˝ skutkowaç odkryciem kolejnych je-
go stanowisk, a wi´c polepszeniem stanu poznania jego
rozsiedlenia w Polsce.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Ewentualne dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania sie-
dlisk G. bilineatus b´dà mia∏y równie˝ korzystny wp∏yw na
populacje innych wspó∏wyst´pujàcych z nim gatunków wod-
nych i nadwodnych (w szczególnoÊci dla bezkr´gowców).
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DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Wobec prawie ca∏kowitego braku informacji o aktual-
nym rozsiedleniu tego gatunku na terenie naszego kra-
ju, pierwszoplanowym zadaniem jest w chwili obecnej
przeprowadzenie badaƒ faunistycznych, które stworzà
niezb´dnà podstaw´ do rozpoznania przede wszystkim
stanu i dynamiki lokalnych subpopulacji. Zaplanowanie
skutecznej strategii ochrony G. bilineatus b´dzie mo˝li-
we dopiero po uzyskaniu dok∏adnych informacji na po-
dane wy˝ej tematy.

Monitoring naukowy

Zasady ewentualnego monitoringu i szczegó∏owy pro-
gram, dostosowany do warunków lokalnych danego tere-
nu, nale˝a∏oby ustaliç dopiero po przeprowadzeniu badaƒ
proponowanych powy˝ej. Obecnie nie jest to mo˝liwe,
przede wszystkim z powodu braku aktualnych i w miar´
szczegó∏owych danych odnoÊnie do rozsiedlenia kreÊlinka
nizinnego na terenie Polski.
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