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Enkonduko
Ditiskoj  (Dytiscidae)  estas  rabaj  akvaj  skaraboj.  Ili  apartenas  en  ordon  skaraboj 

(Coleoptera)  kaj,  kune  kun  karaboj  (Carabidae)  kaj kirluloj  (Gyrinidae),  en  subordon 
karnovoruloj  (Adephaga).  Ili  ĉasas  kaj voregas  malgrandajn  akvajn  bestojn,  sed  ankaŭ 
voregas iliajn mortajn korpojn. En tuta mondo troviĝas 4 000 specioj da ditiskoj, en Ĉeĥa 
Respubliko 132 specioj. La ditiskoj troviĝas en ĉiuj tipoj de akvaj fontoj: en flakoj, fontoj, 
stagnantaj kaj torentaj akvoj, en riveretoj, riveroj, fiŝlagoj, marĉoj kaj torfejoj.
Aspekto

Adultaj eŭropaj ditiskoj estas longaj 1,7 – 44 mm. Grandaj specioj de eŭropaj ditiskoj 
apartenas al la plej grandaj akvaj skaraboj. Interese, ke tropikaj specioj de ditiskoj ne estas tiel 
grandaj ol ditiskoj de malvarmaj eŭropoaj akvaj fontoj. Interesaj specioj de ditiskoj troviĝas 
en kavoj – tiuj ditiskoj ne havas okulojn, ĉar ili ne bezonas la okulojn en mallumo de la kavoj. 
Formoj  de korpoj  estas  akvodinamikaj  (Bildo  1).  La  ditiskoj  ne  havas  okulfrapantajn 
kolorojn.  Ili  estas  nigraj,  brunaj  kaj  verdaj,  iam  kun  flavaj  ornamoj.  Antenoj  estas 
fadenoformaj. Ili  havas du paroj de flugiloj  (la unua,  malmola paro de la flugiloj  nomiĝas 
elitroj) kaj tri parojn de piedoj. Korpo estas kovrita de sekretoj kun kontraŭbakteria efiko. 
Krom tio endanĝeritaj  skaraboj ŝpricas malodorajn sekretojn,  kiuj  forpuŝas rabajn bestojn. 
La dua kaj tria paroj de piedoj estas platigitaj kaj brovitaj. Ili funkcias kiel remiloj. La unua 
paro  de  piedoj  de  maskloj  havas  ensuĉiĝilojn,  kiuj  ebligas  teni  sin  sur  elitroj  de femalo 
dum kopulacio.  Sur elitroj  de femaloj  de kelkaj  specioj  estas sulkoj,  kiuj  ebligas  tenadon 
de la maskloj dum kopulacio. 
Spirado

Antaŭloj de ditiskoj estis teraj skaraboj, kiuj dum evoluo adaptis al vivo en akvo. Tial 
ili  spiras aeran oksigenon el  aero per traĥea sistemo same kiel  teraj  skaraboj.  La ditiskoj 
kaj aliaj  insektoj  ne  havas  sangon,  sed  hemolimfon,  kies  ĉeloj  ne  kapablas  transporti 
oksigenon. Tial sur korpo de la ditisko situas poroj, per kiuj komencas aeraj tuboj, traĥeoj. 
La traĥeoj en korpo de la ditisko branĉiĝas, kreante reton. Etaj branĉetoj de la traĥeoj iras 
al ĉeloj. Tial ĉiu ĉelo en korpo de la ditisko havas sian propran aerodukton. 

(Tiu traĥea sistemo de spirado bone funkcias, se korpo de skarabo ne estas tro granda. 
Tial ekzemple la plej granda skarabo de la mondo, sudamerika cerambiko Titanus giganteus, 
mezuras nur 26-29 cm.) 

La  ditisko  naĝas  sub akva  nivelo,  sed  ĝi  bezonas  de tempo  al tempo  elmerĝi  sian 
abdomenon  kaj  enĉerpi  aeron  sub  elitrojn  (Bildo  2).  Provizo  de aero  sub  elitroj  sufiĉas 
al ditisko  por proksimume  15-30  minutoj.  Se  vintre  glaco  sur  akvo  nivelo  malpermesas 
al ditisko  normale  spiri,  ĝi  elŝovas  aerovezikon  desub  la  elitroj  (Bildo  3).  La aeroveziko 
komencas en traĥeoj. La oksigeno estas disiĝita en akvo. Malvarma akvo povas enhavi multe 
da  oksigeno,  varma  akvo  nur  malmulte.  En  aeroveziko  estas  malmulte  da oksigeno.  Tial 
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la oksigeno  el  akvo  difuzas  en  la  aerovezikon  kaj  la  ditisko  povas  ĝin  spiri.  La  sistemo 
funkcias nur vintre, en malvarma akvo, kiam la akvo enhavas sufiĉe da oksigeno.
Vivciklo

Femaloj  de ditiskoj  metas  siajn  ovetojn en akvajn kaj  marĉajn plantojn,  ekzemple 
Alisma plantago aquatica,  Sagittaria  sagittifolia kaj  Potamogeton  natans.  Tial  la  ditiskoj 
preferas neprofundajn akvajn fontojn kun multe da plantoj.

Larvoj  havas  tri  parojn  de  piedoj  (Bildo  4).  Malgrandaj  larvoj  de  ditiskoj  spiras 
oksigenon el akvo per tuta surfaco de korpoj. Grandaj larvoj de tempo al tempo spiras aeron 
sur akva nivelo. La larvoj de granda specio Dytiscus marginalis povas esti eĉ 55 mm longaj. 
Tio estas veraj  krokodiloj  inter  insektoj.  Tiu larvo,  kiu kapablas voregi pli  ol  50 ranidojn 
dum unu tago, atakas malgrandajn fiŝetojn. Kapo de la larvo havas du grandajn mandiblojn. 
Se  la larvo  kaptas  predon,  ĝi  injektas  per  kanaletoj  en  mandibloj  venenon  en  korpo 
de la predo.  Poste injektas  digestan  fluidaĵon,  kiu  fluidigas molajn  histojn  de  la  korpo. 
La larvo  de  ditisko  suĉas  tiujn  fluidigitajn  histojn  de  la  predo.  Larvoj  de  ditiskoj  estas 
kanibaloj. Larvo kreskas kaj tial ĝi dufoje ŝanĝas sian haŭton. Granda larvo forlasas akvon, 
faras ĉambreton en tero kaj tie ĥrizalidas. La ĥrizalido ne tuŝas sur la tero tute, sed nur per siaj 
antaŭa  kaj  malantaŭa finoj.  Tio estas  protektado kontraŭ  fungoj.  Adultaj  skaraboj  bonege 
flugas  kaj  serĉas  novajn  trovlokojn  (Bildo 5).  Nokta  aktiveco  estis  observita  je la specioj 
Dytiscus marginalis, D. dimidiatus, Ilybius ater, Hydroporus palustris kaj Hygrotus inequalis. 
Kelkaj specioj de ditiskoj povas nokte esti alogitaj de lumo de lampo.
Signifo

Larvoj  de ditiskoj  voregas  etajn  akvajn krustaceojn de ordoj  Cladocera,  Copepoda 
kaj Ostracoda,  larvojn  de  efemeroj  (Ephemera),  ĥironomojn  (Chironomidae),  kaj  multe 
da aliaj akvaj insektoj. La plej signifa estas voregado de larvoj kaj ĥrizalidoj de kuloj. Ditiskoj 
ne estas tiel signifaj voregantoj de larvoj de kuloj kiel akvaj hemipteroj (ekz.  Sigara faleni, 
Notonecta glauca kaj  Plea leachi),  sed ili  estas pli  signifaj  ol larvoj  de libeloj.  Kvankam 
kaptado de malgrandaj fiŝoj kaj ranidoj ditiskoj ĝenerale estas utilaj, ĉar ili voregas larvojn 
kaj ĥrizalidojn de kuloj.

Kelkaj ditiskaj specioj estas indikiloj de kvalito de akvo. 

Ditiskoj kiel nutraĵo
Homoj  en  Afriko,  Azio  kaj  Latina  Ameriko  manĝas  adultajn  ditiskojn.  Tiuj  akvaj 

skaraboj enhavas utilajn proteinojn kaj grasojn, sed kelkaj specioj povas enhavi fenolon aŭ 
venenojn  de fitoplanktono.  Se  tiu  nutraĵo  ne  estas  kontrolita  per  bestkuracistoj,  oni  ne 
rekomendas manĝi tiujn skarabojn.
Malamikoj de ditiskoj

Ovetoj  de  ditiskoj  estas  atakitaj  de  himenopteraj  parazitoidoj.  Etaj  vespetoj 
de la familioj  Mymaridae,  Trichogrammatidae  kaj  Eulophidae  kapablas  ne  nur  flugi,  sed 
ankaŭ naĝi sub akvo uzante siajn flugilojn kiel naĝilojn. La vespetoj trovas en akvo ovetojn 
de  la  ditiskoj  kaj  metas  en  ilin  siajn  ovetojn.  Larvoj  de  la  vespetoj  evoluas  en  ovetoj 
de ditiskoj. Ekzemple en unu oveto de la ditisko  Ditiscus marginalis, kiu havas diametron 
7 mm,  povas  evolui  eĉ  kelkaj  larvoj  de  vespetoj.  Tial  la  vespetoj  estas  tre  malgrandaj, 
ekzemple unu specio de la familio Trichogrammatidae estas longa nur 0,4 mm. 
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Larvoj  kaj  adultaj  ditiskoj  estadas  voregitaj  de  fiŝoj,  amfibioj,  reptiloj,  birdoj 
kaj mambestoj.
Studado de ditiskoj en Ĉeĥa Respubliko

Determinado de ditiskoj, precipe malgrandaj specioj, estas malfacila, ĉar tiuj specioj 
similas  unu  al  la  alia.  Oni  devas  observi  malgrandajn  strukturojn,  ofte  sur  subaj  partoj 
de korpoj,  uzante  mikroskopon.  Bona  determinilo  estas  ekzemple  pola  libro  de  GALEWSKI 
(1971). En Ĉeĥa Entomologa Societo (fondita en la jaro 1904) laboras sekcio por studado 
de akvaj skaraboj, kiu eldonis Katalogon de akvaj skaraboj de Ĉeĥa Respubliko (BOUKAL k. a. 
2007). En la Katalogo estas multe da utilaj informoj pri la ditiskoj. Por bona scio de la ditiskoj 
estas  utila  studi  ankaŭ  fakajn  artikulojn,  kiujn  publikas  entomologoj  de  najbaraj  ŝtatoj. 
Internacia  kunlaboro  en  scienco  (ne  nur  en entomologio)  estas  necesa  por  progreso  de la 
homaro.
Kiel ni povas helpi al ditiskoj

La ditiskoj bezonas precipe vivmedion, en kiu ili povas evolui. Se ni havas baseneton 
en nia ĝardeno, ni lasu tie akvajn plantojn. Ditiskoj rekompencas vian helpon per neniigado 
de larvoj kaj ĥrizalidoj de kuloj.
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