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Fot. Bogdan Kozik (Pieniński Park Narodowy)

Ojców, 11–12 maja 2007 r.
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XIV Sympozjum
Sekcji Hymenopterologicznej PTE
Program
Piątek, 11 maja 2007 r.
Godz. 10.00 – 11.45 – sesja referatowa
Józef PARTYKA – Pięćdziesiąt lat Ojcowskiego Parku Narodowego
Mirosława DYLEWSKA, Bogusław KOZIK – Pszczoły (Anthophila, Apoidea) Dolin Dunajca i Popradu
Jolanta BĄK – Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – wstępne
wyniki badań
DYSKUSJA
Godz. 11.45 – 12.15 – przerwa (kawa, herbata)
Godz. 12.15 – 14.00 – sesja referatowa
Agata KOSTRO-AMBROZIAK – Gatunki z rodzaju Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera,
Ichneumonidae) w Polsce
Dawid MOROŃ – Znaczenie podmokłych łąk w ochronie dzikich pszczół
Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Justyna RATAJCZAK – Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)
występujące w Arboretum Kórnickim
DYSKUSJA
Godz. 14.00–15.30 – przerwa obiadowa
Godz. 15.30 – 18.00
Wiesław PIOTROWSKI – Masowy pojaw przędzienia pestkowca Neurotoma nemoralis (Linnaeus,
1758) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w 2004 roku
ElŜbieta ROśEJ – Skład gatunkowy roztoczy występujących w importowanych gniazdach trzmieli
Katarzyna SZCZEPKO – Wpływ zmian sposobu uŜytkowania terenów porolnych w Kampinoskim
Parku Narodowym na faunę grzebaczowatych (Hymenoptera, Sphecidae)
Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Wioletta WOŁCZAŃSKA – Rola znamionka jodłowego Megastigmus
suspectus Borries, 1895 (Hymenoptera: Torymidae) seminifaga jodły pospolitej Abies alba
Mill. w wyłączonych drzewostanach nasiennych Nadleśnictwa Rymanów
Waldemar śYŁA – Vespidae (Hymenoptera) Górnego Śląska. Dotychczasowy stopień poznania oraz
nowe dane faunistyczne
Tadeusz Pawlikowski – Fenologia aktywności os społecznych (Hymenoptera: Vespinae) w środowisku
miejskim
DYSKUSJA

Sobota, 12 maja 2007 r.
Godz. 09.30–15.00 – dla osób zainteresowanych wycieczka na trasie: Ojców – Krakowska Brama –
Jaskinia Ciemna – Góra Okopy – Dolina Sąspowska – Złota Góra – Ojców (ok. 6 km).
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Pięćdziesiąt lat Ojcowskiego Parku Narodowego
Józef PARTYKA
Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców

W 2006 roku minęło 50 lat od utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Rocznicę tę
uczczono specjalną sesją naukową organizowaną w październiku. Wzięło w niej udział
ponad 100 osób z róŜnych ośrodków naukowych, w większości z Krakowa. Sesja była okazją
do podsumowania stanu wiedzy o tym chronionym obiekcie, jak równieŜ zapoznania się
z bieŜącymi problemami OPN i jego zagroŜeniami, zwłaszcza w kontekście ogromnej presji
osadniczej.
Działalność Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu ostatniego półwiecza obejmowała
cztery zasadnicze kierunki:
1. politykę przestrzenną i ochronę krajobrazu
2. ochronę zasobów przyrodniczych
3. badania naukowe
4. udostępnianie do zwiedzania i edukację środowiskową.
Od momentu utworzenia Ojcowski Park Narodowy jest niewielką „wyspą” otoczoną
róŜnymi formami uŜytkowania ziemi. Są to pola uprawne, tereny budowlane, sieć dróg, linii
energetycznych, telekomunikacyjnych itp. W ciągu 50. lat dokonano niewielkich korekt jego
wielkości. Powierzchnia OPN wzrosła z 1440 ha w 1956 r. do 2146 ha w 1997 r. W drodze
wykupów prywatnej własności powiększył się odsetek powierzchni naleŜącej do skarbu
państwa z 60 do 70. Nadal prawie 1/3 powierzchni Parku jest własnością róŜnych
podmiotów. W 1981 r. została utworzona strefa ochronna wokół OPN, udało się ograniczyć
ruch samochodowy w południowej części Parku wskutek wprowadzenia ograniczeń na
drodze „serpentynowej” i utrzymać osadnictwo w zasadzie na poziomie sprzed półwiecza,
poza kilkoma przypadkami wprowadzania (legalnej i nielegalnej) pojedynczej zabudowy.
O wiele gorzej pod tym względem jest w strefie ochronnej, gdzie presja osadnicza,
zwłaszcza w ostatnich latach, przybiera gigantyczne formy. Zjawisko to moŜna wprawdzie
oceniać jako poraŜkę polityki Parku, chociaŜ udało się zabezpieczyć przed zabudową
bezpośrednie sąsiedztwo OPN. Od kilku lat jednak w miejscu pojedynczych zagród
obserwuje się zjawisko tworzenia nowych przysiółków, np. Miotełka w Smardzowicach czy
Nowa Wieś w Korzkwi (śółciak 2005).
Ojcowski Park Narodowy jako pierwszy miał plan zagospodarowania przestrzennego
juŜ w 1963 r., nowelizowany w 1970 r. Ostatni, obowiązujący plan ochrony Parku niestety
został uniewaŜniony i obecnie ochrona Parku jest realizowana w ramach tzw. rocznych
zadań ochronnych.
W ochronie zasobów skalnych warto odnotować likwidację kamieniołomów; nie udało
się całkowicie zabezpieczyć jaskiń, które nadal są penetrowane przez niewielkie grupy osób.
W ramach wprowadzania przed około 20 laty tzw. ochrony czynnej odsłaniane są wybrane
kompleksy skalne, przez co eksponuje się walory geologiczne OPN jako jedne z głównych
elementów środowiska przyrodniczego, które legły u podstaw tworzenia Parku w 1956 r.
W ochronie wód moŜna odnotować osiągnięcia przez ochronę źródeł przed ujęciami
wody oraz budowę oczyszczalni ścieków dla Skały. W budowie są kolejne oczyszczalnie.
Nastąpił spadek emisji stęŜeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego i tym samym poprawa
czystości powietrza.
Ochrona flory i fauny przyniosła konkretne efekty. Na terenie Parku występuje ponad
950 gatunków roślin naczyniowych, 230 gatunków mchów i wątrobowców, około 200
gatunków porostów i około 1200 gatunków grzybów. Do tej pory stwierdzono występowanie
około 6500 gatunków zwierząt, a ich ogólną liczbę szacuje się na około 11 tysięcy
(Pawłowski 1990). Brakuje duŜych drapieŜników, niezbędnych dla zachowania równowagi
ekologicznej. Niewielki obszar Parku ogranicza wiele gatunków roślin i zwierząt do bardzo
małych, izolowanych populacji. Nie udało się w ciągu 50 lat przełamać barier w migracji

4
zwierząt przez budowę tzw. korytarzy ekologicznych mimo postulowanych juŜ dawno leśnych
pasów ochronnych wokół OPN (Zabierowski, red. 1974; Klasa 1995).
Od początku lat osiemdziesiątych XX w. zaczęto dostrzegać konieczność prowadzenia
ochrony czynnej umoŜliwiającej ochronę zespołów naskalnych, zwłaszcza muraw
kserotermicznych. W tym celu na niewielkich powierzchniach odsłania się przed zarastaniem
wybrane kompleksy skalne, na których obserwowane jest odradzanie się np. ostnicy Jana
Stipa joannis i innych gatunków ciepłolubnych. Ochroną czynną są takŜe objęte łąki, dawniej
intensywnie uŜytkowane przez okolicznych rolników (koszenie, wypas), a obecnie
wykaszane przez dyrekcję Parku, chociaŜ nie zawsze z najlepszym skutkiem.
W badaniach naukowych nastąpiło znaczne oŜywienie. Od kilku lat rocznie jest
realizowanych około 70 tematów, głównie przyrodniczych. Od 2001 r. Ojcowski Park
Narodowy organizuje konferencje i sympozja naukowe połączone z prezentacją wyników
najnowszych badań. W ciągu 50. lat odbyło się 78 takich spotkań. Znaczący udział w tu
Sekcja Hymenopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego kierowana przez
Panią Profesor Mirosławę Dylewską, która zdecydowaną większość sympozjów
organizowała właśnie w Ojcowie. Materiały z tych spotkań są wydawane w załoŜonym
w 1990 r. piśmie naukowym OPN „Prądnik” (do tej pory wyszło 16 tomów) oraz w osobnych
monografiach wydawanych jako druki zwarte. Bibliografia prac dotyczących Ojcowskiego
Parku Narodowego za okres do końca 2006 r. liczy około 4 tys. pozycji.
Od początku lat 90. ubiegłego stulecia przystąpiono do zmiany sposobów zwiedzania
Parku przez podjęcie działalności edukacyjnej. Reorganizacji wymagał wykształcony
w latach powojennych sposób turystycznego wykorzystania Parku. W 1991 r. załoŜono w
tym celu Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny, który specjalizuje się w zajęciach dla nauczycieli
i przewodników. Działalność ta wykorzystująca współpracę z angielskim Peak National Park
jest traktowana jako element polityki ochronnej Parku. Nadal powaŜnym i niepokojącym
problemem jest nadmierny i wciąŜ rosnący ruch samochodowy, jaki przewija się przez teren
OPN. Dla jego ograniczenia konieczna jest budowa 3-km odcinka drogi z Sąspowa do
Sułoszowej i nowych parkingów na obrzeŜach Parku.
W ciągu 50. lat istnienia OPN nie wszystkie działania dyrekcji Parku były skuteczne
z róŜnych względów – finansowych, organizacyjnych, prawnych; mimo to udało się
powstrzymać nadmierną eksploatację tego terenu, zwłaszcza nie dopuścić do jego
zabudowy i degradacji zasobów przyrodniczych. Istotnym osiągnięciem półwiecza OPN jest
utrzymanie róŜnorodności i bogactwa przyrodniczego Doliny Prądnika oraz jej tradycyjnego
krajobrazu z licznymi obiektami kulturowymi.
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Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea) Świętokrzyskiego Parku Narodowego –
wstępne wyniki badań
Jolanta BĄK
Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
e-mail: Jolanta.Bak@pu.kielce.pl

W latach 2001–2002 prowadzono wstępne badania dotyczące poznania składu
gatunkowego owadów, naleŜących do nadrodziny Apoidea (z wyłączeniem rodziny Apidae),
na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Na trzynastu powierzchniach badawczych, w zróŜnicowanych zbiorowiskach
roślinnych, połoŜonych w obrębie Parku i otuliny, odławiano pszczoły stosując metodę
pasów. Metoda ta polega na przejściu przez badaną powierzchnię wzdłuŜ pasa o szerokości
1 m i długości 200 m, w czasie 30 minut.
Odłowione gatunki charakteryzowano za pomocą następujących wskaźników: liczby
gatunków (S),dominacji (D), stałości występowania (C), średniej łowności (A) i róŜnorodności
gatunkowej (H’).
W wyniku badań stwierdzono występowanie 61 gatunków pszczół, zaliczanych do
6 rodzin: Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae, Anthophoridae.
Z przedstawionych taksonów największą reprezentację gatunkową posiały rodziny:
Halictidae (23 gatunków) i Andrenidae (15 gatunków).
Najczęściej odławianymi gatunkami były: Seladonia tumulorum (L.), Panurgus
calcaratus (Scop.), Dufourea minuta (Lep.), Macropis europaea (Warn.), Macropis fulvipes
(Fabr.), Trachusa byssina (Panz.).
Najchętniej odwiedzanym przez pszczoły stanowiskiem była łąka ziołoroślowa
z domieszką gatunków kserotermicznych. Zagęszczenie pszczół na tej powierzchni było
największe i wynosiło 7,2 os./200 m2, na torfowisku zaś i w zbiorowisku ruderalnym tylko 1,8
os./200 m2.
Na terenie badań brak było gatunków absolutnie stałych i stałych. Do dominantów
zaliczono: Macropis fulvipes (Fabr.), subdominantami okazały się: Dufourea minuta (Lep.)
i Macropis europaea (Warn.), zaś recedentem była Seladonia tumulorum (L.). Pozostałe
gatunki to subdominanty. Badania nad składem gatunkowym pszczół na terenie Parku są
kontynuowane.
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Pszczoły (Anthophila, Apoidea) Dolin Dunajca i Popradu
Mirosława DYLEWSKA1, Bogusław KOZIK2
1

ul. Friedleina 28c/43, 30–009 Kraków;
Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107; 34–450 Krościenko n/Dunajcem

2

W latach 1957 do 1961 zbierałam pszczoły w Pieninach, a w 1962 do 1966 w Dolinie
Dunajca – od Pienin aŜ do ujścia w Wiśle i Popradu – od granicy Polski w Leluchowie do
ujścia w Dunajcu. Z pienińskiego odcinka Dunajca (od Czorsztyna do Krościenka n/D.) zbiór
pochodzi z ponad 40. stanowisk, a z pozostałej części Doliny Dunajca i Doliny Popradu po
około 20. W Dolinę Dunajca i Popradu wkracza Pogórze w sensie piętra florystycznego,
natomiast szczyty Pienin i wyŜszych wzniesień przy w/w dolinach charakteryzują się fauną
regla dolnego (Dylewska, Wiśniowski 1998)
Omawiany zbiór liczy 3703 okazów (tab. 1) bez rodziny Apidae, przy czym z Pienin
łącznie ze zbiorami (Pawlikowskiego, Szdziewskiego, Buszki, 1972 oraz Werstaka,
w opracowaniu – łącznie ponad 200 okazów) obejmuje 2040 okazów, a z pozostałych
stanowisk 1663.
Tabela 1. Liczba okazów z poszczególnych rodzin pszczół bez Apidae z Doliny Dunajca i Popradu
Odcinek
pieniński

Dolina Dunajca
bez Pienin

Dolina
Popradu

Razem

Colletidae

89

12

67

168

Andrenidae

526

64

84

674

Halictidae

803

325

366

1494

Melittidae

22

-

30

52

Megachilidae

456

127

282

865

Antrophoridae

144

110

196

450

Razem

2040

638

1025

3703

Rodzina

1663

W tabeli zwraca uwagę bardzo mała liczba zebranych okazów Andrenidae w Dolinie
Dunajca (poza Pieninami) oraz Dolinie Popradu, gdzie jest o 300 okazów mniejsza aniŜeli
w Pieninach.
Materiały pienińskie zostały opracowane w dwóch publikacjach (Dylewska 1962 oraz
Dylewska i Noskiewicz 1963). Zbiór z pozostałej części Dolina Dunajca i Popradu nie jest
dotąd opublikowany. Cytowane wyŜej publikacje są juŜ w znacznej części nieaktualne a ich
ponowne oznaczenie wykazało błędy głównie w rodzajach Evylaeus i Nomada. Oba te
rodzaje zostały ponownie oznaczone przez J. Pasenkę i W. Celarego. Pozostałą (prawie
całą) determinacją zajęłam się sama. Liczby gatunków juŜ zweryfikowaną z poszczególnych
rodzin zestawiłam w tabeli 2.
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Tabela 2. Liczba gatunków poszczególnych rodzin wykazane w Dolinach Dunajca i Popradu
Rodzina
Colletidae

Pieniny
6

Dolina Dunajca
bez Pienin
5

Dolina
Popradu
10

11

% fauny
Polski
26,8

Razem

Andrenidae

54

1

11

12

55

55,0

Halictidae

36

21

12

42

38,2

Melittidae

2

-

2

2

18,2

Megachilidae

32

12

16

37

40,6

Antrophoridae

25

13

16

33

37,3

Apidae

29

2

25

25

28

74,2

Razem

184

87

103

208

1

Uwagi: łącznie z gatunkami (4) ze zbioru K. Werstaka
2
łącznie z danymi A. Kosiora i in. 2002

Z pośród poszczególnych gatunków 5 zostało zebranych po 107 do 270 okazów, 12
gatunków po 64 do 99 okazów, a po 20 do 63 okazów z 52 bez gatunków z rodziny Apidae.
Pozostałe gatunki (170 bez Apidae) zebrano po 1–63 okazy.
Na omawianym terenie nie Ŝyją gatunki wysokogórskie (B. pyrenaeus) i podobnie jak
w OPN A. lapponica (gatunek północno-górski). Gatunki górskie i północno-górskie
(Dylewska 1965, Dylewska, Celary 2000) zajmują w faunie dolin 2% a gatunki
kserotermiczne ok. 10%. Poszczególne gatunki górskie i północno-górskie znajdowano po
kilka okazów. Tylko B. mastrucatus (północno-górski) zaliczono do gatunków dominujących.
Natomiast szereg gatunków kserotermicznych znajduje się na listach gatunków
dominujących. Trzy z nich, a mianowicie: Andresa agilissima, Osmia cerenthidis
i O. andrenoides wybrałam po 1961 roku do stałej obserwacji w Pieninach, aby na ich
przykładzie śledzić zmiany w formie pszczół. Poza tym prowadzony regularnie monitoring
liczebności trzmieli i trzmielców był dalszym elementem śledzenia tych zmian.
Andrena agilissima – podana z Pienin przez Kuntzego (1934) w „Zoogeografii” była
wykazana z Pienin na podstawie 30. okazów, z Doliny Dunajca (poza Pieninami) od
Kłodnego do Czchowa (mapa 1.) – na podstawie 14 okazów i z Doliny Popradu 6 okazów.
Andrena ta znana jest z północnej Afryki (koło Gibraltaru), półwyspu Pirenejskiego, wybrzeŜy
Atlantyku po Holandię, południowej Francji, północnych Włoch, Szwajcarii, Austrii,
południowych Niemiec, Czech i Polski. W Polsce charakteryzuje się ona tzw. dysfunkcją
karpacką. Występuje bowiem w Dolinie Odry po Ząbkowice i w Dolinach Dunajca od Pienin
po Czchów oraz Popradu od ujścia do śegiestowa, a następnie w Dolinie Ropy, gdzie osiąga
najdalej na wschód wysunięte stanowisko w Gorlicach (Beskid Niski). Pojaw tego gatunku
obserwowano od połowy maja do połowy lipca na Taraxacum, Sinapis arvensis, Rezeda
lutea, Erisimum pieninicum i na plantacjach rzepaku.
W Pieninach znalazłam 3 kolonie gniazd w Krościenku n/D., w Czorsztynie
i Sromowcach NiŜnych. Wszystkie te kolonie zniszczyli ludzie. W 1960 roku rozebrano
ziemną piwniczkę w Sromowcach NiŜnych i to był koniec tej koloni. W Czorsztynie miejsce,
gdzie była kolonia gniazdowa zalały wody zalewu, a w Krościenku A. agilissima wchodziła
przez szpary w podłogę w drewnianym ganeczku przy ul. Jagiellońskiej 22. Podłogę
zabetonowano. Odtąd aŜ do 2006 roku, mimo intensywnych poszukiwań, nie znalazłam tej
pszczoły w Pieninach; w Dolinach Dunajca i Popradu wyniszczyła powódź z 1997 roku.
Osmia cerenthidis – gatunek subpontyjski Ŝyje w Polsce południowej (okolice Krakowa,
Dolina Dunajca i Popradu), woj. Świętokrzyskim i Lubelskim. W Pieninach wykazany na
podstawie 78 okazów, w Dolinie Dunajca zebrano 26 okazów, a w Dolinie Popradu 64 okazy
(od ujścia po Muszynę) na Cerinthe minor w Pieninach a na pozostałych stanowiskach na
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Cerinthe minor i Anchusa officinalis. Po powodzi w 1997 roku nie był znajdowany aŜ do 2006
roku w czasie wycieczki Sekcji Hymenopterologicznej do Pienin.
Osmia andrenoides – gatunek subpontyjski z jedynym stanowiskiem w Polsce
w Pieninach, gdzie Ŝyje na piargach Grabczychy oraz był stwierdzony na piargach od
Podskalniej Góry po Macelową Górę. MoŜliwość Ŝycia określa Teucrium montanum
związanej z ruchomym piargiem i wysoką temperaturą przy powierzchni ziemi (ponad 50oC).
Teucrium montanum jest równieŜ na Zamczysku lecz tam jest za chłodno i nie ma tam
omawianej Osmia. Tymczasem piargi pienińskiej zarastają. Powierzchnie kserotermiczne
zmieniają się na bujną ciepłą łąkę, bo rosnące drzewa zatrzymują ruchome piargi. Osmia
andrenoides jest jeszcze na Grabczychach i na Łysinie, lecz nie ma jej na wzgórzach
otaczających Sromowce NiŜne.
W 2002 roku poprosiłam z p. mgr B. Kozikiem Dyrektora Parku Pienińskiego do
leśniczówki w Sromowcach NiŜnych, aby porozmawiać o stanie fauny pszczół Pienin a
szczególnie trzech wybranych i omówionych wyŜej gatunków. W wyniku tej rozmowy przy
leśniczówce został wybudowany w 2003 roku murek, aby rozpocząć hodowlę Andrena
agillissima i ogródek pszczeli z Cerinthe minor, poniewaŜ w zamulonych stanowiskach
przyrost tej rośliny był nieznaczny. W tym ogródku po raz pierwszy zaobserwowano Osmia
cerenthidis w 2006 roku w czasie wycieczki Sekcji Hymenopterologicznej do Pienin.
Najwięcej Anthophila obserwowano w Pieninach na tzw. „stoŜku”, który usypał potok
Sobczyński. Kamienie z tego stoŜka zostały wybrane przez maszyny dla prowadzenia budów
i wobec ustabilizowania piargów przy wylocie Wąwozu Sobczyńskiego nie został on jeszcze
odnowiony.
Ogromny wpływ na liczebność Anthophila mają teŜ anomalie klimatyczne. W zeszłym
roku wiosna była bardzo spóźniona, potem przyszły upały, które przyspieszyły rozwój roślin i
juŜ przed początkiem lipca było na nich pełne kwitnienie. Tymczasem trzmiele musiały
przechodzić swoje cykle rozwojowe i dopiero w sierpniu było ich najwięcej, kiedy łąki juŜ
przekwitły. Andrena agillissima w 2006 roku pojawiła się w pierwszej połowie czerwca od
razu na Sinapis, poniewaŜ Taraxacum juŜ przekwitło.
Literatura
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9

Gatunki z rodzaju Phytodietus Gravenhorst, 1829
(Hymenoptera, Ichneumonidae) w Polsce
Agata KOSTRO-AMBROZIAK
Zakład Zoologii Bezkręgowców, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
ul. Świerkowa 20B, 15-950 Białystok; e-mail: ambro@uwb.edu.pl

Rodzina gąsienicznikowatych (Ichneumonidae) naleŜy do jednej z najliczniejszych grup
w obrębie błonkówek (Hymenoptera). MoŜna szacować, Ŝe w Polsce jest ich ok. 4000
gatunków. Jest to grupa zwierząt jednak bardzo słaba poznana, zarówno pod względem
ekologicznym, jak i taksonomicznym. Rodzaj Phytodietus Gravenhorst, 1829 naleŜy do
podrodziny Tryphoninae. Owady naleŜące do tej grupy są parazytoidami larw róŜnych motyli,
szczególnie zwójkowatych (Tortricidae).
Dotychczas z Palearktyki wykazano 29, a z Europy 18 gatunków z rodzaju Phytodietus.
Reprezentują one trzy podrodzaje, tj.: Weisia SCHMIEDEKNECHT, 1907; Neuchorus UCHIDA,
1931 i Phytodietus GRAVENHORST, 1829. Natomiast dane o występowaniu gatunków z tego
rodzaju w Polsce są fragmentaryczne i rozrzucone w licznych pracach. Dotychczas istniejące
wykazy objęły tylko część występujących tu gatunków.
W pracy przestawiono uzupełniony wykaz znanych z Polski gatunków z rodzaju
Phytodietus. Podano informacje o rozmieszeniu i biologii tych gatunków. Szczególną uwagę
zwrócono na gatunki nowe dla Polski, Europy jak i dla nauki.
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Znaczenie podmokłych łąk w ochronie dzikich pszczół
Dawid MOROŃ
Instytut Nauk o Środowisku UJ
ul. Gronostajowa 7, 30–387 Kraków

Ustawiczna presja przemysłu oraz rolnictwa prowadzi do zaniku wielu naturalnych oraz
semi-naturalnych środowisk. Szczególnie niszczone są siedliska podmokłe, co prowadzi do
wyginięcia wielu gatunków owadów związanych z tymi obszarami. Przeprowadzony
eksperyment jest pierwszym mającym za zadanie określenie składu gatunkowego dzikich
pszczół występujących na podmokłych łąkach. W tym celu w okolicach Krakowa na czterech
łąkach z rzędu Molinietalia w czasie jednego sezonu szacowano liczność oraz róŜnorodność
dzikich pszczół stosując metodę transektów, pułapek gniazdowych oraz pułapek wodnych.
Stwierdzono na badanym terenie występowanie 105 gatunków dzikich pszczół naleŜących
do 22 rodzin, co stanowi prawie 25% polskiej fauny tych owadów. Analiza liczności wskazuje
na znaczny udział gatunków oligolektycznych pośród grupy gatunków o małej licznie
odłowionych osobników (nie więcej niŜ trzy osobniki) co oznacza, Ŝe gatunki ściśle związane
z roślinami kwiatowymi rosnącymi na podmokłych łąkach są szczególnie zagroŜone
ekstynkcją. Co więcej wśród stwierdzonych gatunków z rodzin Halictidae, Melittidae oraz
plemienia Nomadini ponad 50% moŜna uznać jako rzadkie w Polsce. Nasze wyniki
podkreślają konieczność podjęcia dalszych badań nad róŜnorodnością pszczół
występujących na podmokłych siedliskach oraz natychmiastowe rozpoczęcie wdraŜania
planów ochrony dzikich pszczół nie tylko na podmokłych łąkach wokół Krakowa, ale w całej
Europie.
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Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące
w Arboretum Kórnickim
Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Justyna RATAJCZAK
Katedra Entomologii Akademii Rolniczej
ul. Dąbrowskiego 159, 60–594 Poznań

Badania prowadzono w latach 2005-2006 na terenie Arboretum Kórnickiego.
Arboretum w Kórniku zostało załoŜone w I połowie XIX wieku przez Tytusa Działyńskiego,
następnie rozbudowane przez Jana Działyńskiego i Władysława Zamoyskiego. Obecnie
zajmuje obszar około 50 ha. Arboretum powstało z najstarszej, historycznej część, którą
stanowi przyzamkowy park o powierzchni 38 ha, z nowej część o powierzchni 8 ha,
połoŜonej na zboczu doliny jeziora, włączonej po 1960 roku i powierzchni wielkości 3,5 ha
przeznaczonej pod kolekcję dendrologiczną w lesie Zwierzyniec, włączonej w końcu lat
sześćdziesiątych. Do tej pory na tym terenie nie prowadzono Ŝadnych badań związanych
z poznaniem pasoŜytniczej entomofauny. W związku z tym postanowiono podjąć badania
dotyczące ustalenia składu jakościowo-ilościowego parazytoidów naleŜących do wybranych
podrodzin Ichneumonidae.
Badania prowadzono w części starej i nowej Arboretum oraz w lesie Zwierzyniec. Na
kaŜdym stanowisku umieszczono 10 Ŝółtych pułapek Moerickego. Owady odławiano od
kwietnia do października i wybierano je z pułapek w odstępach 10-dniowych.
Łącznie, w okresie dwuletnich badań, pobrano 992 próby, w wyniku których
odłowiono 169 osobników naleŜących do podrodziny Pimplinae, 2 osobniki będące
przedstawicielami Poemeniinae i 1 osobnika naleŜącego do Microleptinae. Stwierdzono 24
gatunki Pimplinae (tab. 1), 2 gatunki Poemeniinae i 1 gatunek Microleptinae. Odłowione
gatunki Pimplinae stanowiły 17,4% stwierdzonych w Polsce i 34,8% wykazanych
z Wielkopolski. Do podrodziny Poemeniinae naleŜały Deuteroxorides elevator (Panzer)
i Poemenia brachyura Holmgr., larwalne ektoparazytoidy ksylofagów i Ŝądłówek.
Przedstawicielem Microleptinae był Diacritus aciculatus Voll., którego związki troficzne są nie
znane.
Stwierdzono podobne zróŜnicowanie gatunkowe Pimplinae w części nowej i starej
Arboretum poniewaŜ odłowiono na tych stanowiskach 19 i 17 gatunków. Zdecydowanie
mniejszą róŜnorodność gatunkową ustalono w Zwierzyńcu poniewaŜ stwierdzono tam 11
gatunków tej podrodziny. Podobnie kształtowała się liczba osobników Pimplinae,
odłowionych na stanowiskach. Największą liczebność – 70 osobników stwierdzono w nowej
części Arboretum, następnie 59 w starej części i najmniej – 40 w Zwierzyńcu.
Ze względu na niską liczebność Pimplinae współczynniki dominacji gatunków
w zgrupowaniach wyliczono łącznie dla dwóch lat badań. Do eudominantów naleŜały
3 gatunki i były to: Pimpla contemplator (Muell.) (27,2%), Pimpla insignatoria (Grav.) (11,8%)
i Pimpla flavicoxis Thomas. (11,3%). Są to poczwarkowe endoparazytoidy Lepidoptera,
Coleoptera i Hymenoptera.
Porównując zgrupowania Pimplinae w kategoriach jakościowych przy pomocy
wskaźnika Marczewskiego-Steinhausa (1959) (MS) stwierdzono, Ŝe zgrupowania róŜniły się
składem gatunkowy. Wskaźniki MS przyjęły niskie wartości, od 33,3% do 50%. Jedynie
zgrupowania stwierdzone w starej i nowej części Arboretum miały podobny skład gatunkowy
w 50%.
Wyniki badań dostarczyły wstępnych informacji dotyczących struktury jakościowej
podrodziny Pimplinae, występującej w Arboretum Kórnickim. Badania te naleŜy
kontynuować.
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Tabela 1. Wykaz gatunków Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)odłowionych
w Arboretum Kórnickim w latach 2005-2006
Gatunek
Apechthis quadridentata (Thoms.)
Apechthis rufata (Gumel.)
Clistopyga incitator F.
Endromopoda detrita (Holmgr.)
Gregopimpla inquisitor (Scop.)
Itoplectis alternans (Grav.)
Itoplectis maculator (F.)
Liotryphon crassiseta (Thoms.)
Liotryphon punctulatus (Ratz.)
Pimpla insignatoria (Grav.)
Pimpla contemplator (Muell..)
Pimpla flavicoxis Thoms.
Pimpla melanacrias Perkins
Pimpla rufipes (Mill.)
Polysphincta boops Tschek
Scambus calobatus (Grav.)
Scambus nigricans (Thoms.)
Theronia atalantae (Poda)
Tromatobia ornata (Grav.)
Tromatobia ovivora (Bohem.)
Zaglyptus multicolor (Grav.)
Zaglyptus varipes (Grav.)
Zatypota gracilis (Holmgr.)
Zatypota percontatoria (Muell.)
Ogółem

Liczba
osobników
3
5
1
6
8
6
12
3
3
20
46
19
1
2
5
5
3
3
1
2
9
1
4
1
169

Literatura
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Masowy pojaw przędzienia pestkowca Neurotoma nemoralis (Linnaeus, 1758)
na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w 2004 roku
Wiesław PIOTROWSKI
ul. Chełmska 7/16, 22–234 Urszulin

W latach 2004–2005 w sezonach wegetacyjnych były prowadzone odłowy owadów
w „Ŝółte miski” pułapki Moerickego pod kierunkiem Pani dr Hanny Piekarskiej-Bonieckiej
w zespole „czyŜni” Pruno-Crataegetum Hueck, 1931 w Biedrusku. Z odłowionego materiału
wybrano między innymi gatunki rośliniarek z rodziny osnujowatych Pamphilidae
(Hymenoptera, Symphyta).
CzyŜnie w regionie Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej są znamiennym składnikiem
krajobrazu. Są to wielogatunkowe zarośla z przewagą tarniny i głogów z leszczyną
i krzewiastymi lub odroślowymi postaciami graba, a w runie z duŜym udziałem gatunków
roślin grądowych. Gatunkami charakteryzującymi ten zespół są: Carpinus betulus, Acer
campestre, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crategus curvisepala, C. monogyna, C.
oxyacantha, Evonymus europaea, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina, R.
dumentorum, R. spinosissima, R. tomentosa, Ulmus campestris var. suberosa, Rubus sp.,
Viburnum opulus, Poa nemoralis, Stellaria holostea i inne, MATUSZKIEWICZ (1981).
Tego typu zespół florystyczny znajduje się w Biedrusku (UTM: XU 32), gdzie
prowadzono badania entomologiczne. Odłowy prowadzono na tranzekcie o długości 200 m i
szerokości 3m. Tranzekt obejmował pas zarośli krzaczastej tarniny (Prunus spinosa) ze
znacznym udziałem bzu czarnego (Sambucus nigra), dzikiej róŜy Rosa canina i wiązu
polnego Ulmus campestris. W runie dominowały rośliny: Agropyron regens, Ballota nigra,
Chelidonium majus, Galium aparine, Rubus caesius i Urtica dioica. Po obu stronach
tranzektu znajdowały się nitrofilne zbiorowiska okrajkowe w postaci płatów zespołu
serdecznika i mierznicy czarnej (Leonoro-Ballotetum), a takŜe zbiorowiska z dominującą
przytulią czepną (Galium aparine), a w miejscach bardziej nasłonecznionych niewielkie płaty
zespołu powoju polnego i perzu zwyczajnego (Convolvulo-Agropyretum) – Fot. 1, 2.

Fot. 1, 2, Krzewiaste zespoły „czyŜni” w Biedrusku

W tym miejscu chcę serdecznie podziękować za udostępnienie zebranego materiału
Pani dr Hannie Bonieckiej-Piekarskiej.
Osnujowate Pamphilidae są niewielką rodziną w rzędzie owadów błonkoskrzydłych
(Hymenoptera) w grupie rośliniarek Symphyta w nadrodzinie Megalodontesoidea. NaleŜą
one do typowych foliofagów. Dzielą się one na dwie podrodziny: Cephalciinae, 13 gatunków
związanych z roślinami nagonasiennymi i Pamphiliinae, 24 gatunki Ŝyjące na roślinach
okrytozaląŜkowych.

14
Dotychczas gatunkami, które pojawiały się raptownie masowo wywołując szkodliwe
gradacje w lasach Polski były przedstawiciele z podrodziny Cephalciinae. Do
najgroźniejszych z nich zaliczono Acantholyda posticalis Matsumura, A. erythrocephala
(Linnaeus), A. hieroglyphica (Christ), Cephalcia fallenii (Dalman) i C. abietis (Linnaeus). Ze
względu na ich duŜą szkodliwość dla gospodarki leśnej prowadzi się co roku monitoring
liczebności występowania ich larw w drzewostanach sosnowych i świerkowych.
Nie zaobserwowano do tej pory występowania gradacyjnego w Polsce przedstawicieli
podrodziny Pamphiliinae.
Sprzyjające czynniki abiotyczne, duŜa baza pokarmowa i dogodne warunki do rójki
w 2004 roku spowodowały powstanie ogniska gradacyjnego przędzienia pestkowca
Neurotoma nemoralis (L.) w Biedrusku. Biologia tego gatunku pozwala na wystąpienie
takiego zdarzenia.

Lot postaci dorosłych odbywa się od końca IV do końca VI. Samice składają jaja na
spodniej stronie ledwo co rozwiniętych młodych liści drzew głównie z rodzaju Prunus, często
w duŜych ilościach (powyŜej stu na 1 liścia). Wyklute larwy tworzą gniazda w których
wspólnie Ŝerują na liściach. Gniazdo znajduje się w oprzędzie. Po ostatniej wylince larwy
schodzą do ziemi na głębokość 20 -25cm i tam zimują. Przędzień pestkowiec jest zaliczany
do groźnych szkodników sadów wiśniowych, czereśniowych i śliwowych, szczególnie w
krajach południa Europy, GUSSAKOWSKI (1935).
W Polsce dotychczas spotykano go w róŜnych regionach kraju, pojedynczo. Z regionu
Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej został juŜ wykazany z okolic Zielonej Góry, DITTRICH
(1909). Na świecie rozpowszechniony jest w Europie, Płn. Kaukazie, Turcji i Kazachstanie.
GUSSAKOWSKI (1935).
W Biedrusku w zespole zaroślowym „czyŜni” odłowiono w pułapkę Moerickego (Ŝółtą
miskę) łącznie 5126 osobników dorosłych w 2004 roku i 704 w 2005 roku Neurotoma
nemoralis (L.) (4 V 2004 - 357♀♀, 2207♂♂; 11 V 2004 - 129♀♀, 2253♂♂; 19 V 2004 –
15♀♀, 165♂♂; 11 V 2005 - 73♀♀, 628♂♂; 25 V 2005 - 2♀♀, 1♂). Tak duŜe zagęszczenie
owadów spowodowało powstanie gołoŜerów wszystkich krzewów głogów i tarnin. Z danych
ilościowych tego gatunku widać, Ŝe populacja Neurotoma nemoralis (L.) w koleinym roku
ulega znacznemu zmniejszeniu (przeszło 7 krotnie), co świadczy o jej naturalnym załamaniu.
Ponad to gatunkowi temu towarzyszyły jeszcze 4 inne gatunki z podrodziny
Pamphiliinae:
– Pamphilius gyllenhali (Dahlbom, 1835): 30 VI 2004 - 1♀,
Gatunek europejski. Z Polski znany z okolic Zaleszczyk z śezawy (okaz w kolekcji
Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu we Wrocławiu - 14 VII 1933 - 1♀, leg. NOSKIEWICZ,
det. T. HUFLEJT) i z Niziny Mazowieckiej z UłęŜa, PIOTROWSKI, ROZWAŁKA, SOŁTYK (2006).
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– Pamphilius hortorum (Klug, 1808): 4 V 2004 - 2♀♀, 1♂; 14 VI 2004 - 2♀♀,
Gatunek europejski. Z Polski znany z większości regionów. Ponadto w kolekcji
Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu we Wrocławiu znajduje się okaz samicy złowionej na
Podolu z Lasienic - 1 VI 1941, leg. NOSKIEWICZ, det. T. HUFLEJT).

– Pamphilius pallipes (Zetterstedt, 1838): 4 V 2004 - 1♂,
Gatunek europejski. Z Polski wymieniony w wykazie opracowanym przez T. Huflejta,
HUFLEJT (1997).

– Pamphilius sylvaticus (Linnaeus, 1758): 4 V 2004 - 1♀, 6♂♂; 31 V 2004 - 2♀♀, 1♂; 11
V 2005 - 4♀♀; 3 VI 2005 - 1♀.
Gatunek europejski. Znany prawie z całej Polski. Z Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej
wykazany z Gorzowa Wielkopolskiego i Puszczykowa, SZULCZEWSKI (1922 i 1939). Ponadto
10 V 2005 w Poznaniu (XU30) złowiono 1 ♂ w Ogrodzie Botanicznym, leg. PIEKARSKABONIECKA. W kolekcji Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu we Wrocławiu znajduje się
okaz samicy złowionej na Podolu w Zalesiu Tarnopolskim - 24 V 1947, leg. NOSKIEWICZ, det.
T. HUFLEJT).
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Skład gatunkowy roztoczy występujących w importowanych gniazdach trzmieli
ElŜbieta ROśEJ
Studentka biologii, Instytut Biologii Środowiskowej UJ
ul. Gronostajowa 7
30–387 Kraków

Importowane rodziny trzmieli są wykorzystywane na coraz większą skalę do zapylania
upraw szklarniowych, przede wszystkim pomidorów. Głównymi eksporterami rodzin trzmieli
są firmy pochodzące z Holandii, Belgii oraz Izraela. Sprowadzone rodziny trzmiela ziemnego
(Bombus terrestris) stwarzają zagroŜenie napływu obcych dla naszej fauny gatunków
pasoŜytów. Celem niniejszych badań było określenie składu gatunkowego roztoczy
występujących w importowanych gniazdach trzmieli i określenie czy są to gatunki rodzime
czy obce naszej faunie.
Badania przeprowadzono w październiku 2006 roku na 38 gniazdach trzmieli
pochodzących od dwóch producentów (holenderskiego oraz izraelskiego). Gniazda
otrzymano ze szklarni w okolicach Krakowa i Będzina. Następnie umieszczono je
w aparatach Tullgrena i określono skład gatunkowy oraz liczebność poszczególnych
gatunków roztoczy.
W trakcie badań stwierdzono 7 gatunków roztoczy naleŜących do trzech rodzin:
Acaridae (1 gatunek), Laelapidae (3), Parasitidae (4). W przebadanych gniazdach
dominował przedstawiciel rodziny Acaridae – Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781),
którego średnia liczebność na gniazdo wynosiła 3076 osobników. Spośród przedstawicieli
rodziny Laelapidae najliczniejszy był Hypoaspis marginepilosa (Sellnick, 1940). Najmniej
osobników stwierdzono w rodzinie Parasitidae. Odnotowane gatunki są rozpowszechnione
w Europie. Występują m.in. w gniazdach trzmieli i gryzoni, w pyłku kwiatów (gatunki
z rodzin Laelapidae i Parasitidae) oraz na produktach spoŜywczych (Tyrophagus
putrescentiae). Przeprowadzone badania nie wykazały gatunków roztoczy obcych naszej
faunie.
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Rola znamionka jodłowego Megastigmus suspectus Borries, 1895
(Hymenoptera: Torymidae) seminifaga jodły pospolitej Abies alba Mill.
w wyłączonych drzewostanach nasiennych Nadleśnictwa Rymanów
Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Wioletta WOŁCZAŃSKA
Katedra Entomologii Leśnej AR
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

W latach 2005-2006 prowadzono badania terenowe i laboratoryjne dotyczące kono- i
seminifagów jodły pospolitej Abies alba Mill.. Celem badań było określenie strat w nasionach
jodły pochodzących z wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN). Badany materiał
stanowiły 193 szyszki (10 prób) zebrane z jodeł rosnących w WDN w Nadleśnictwie
Rymanów (Rejonowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie).
W laboratorium przeprowadzono analizę szyszek oraz nasion (metodą krajania)
wyłuszczonych z szyszek (po 300 nasion z kaŜdej próby); łącznie 3000 nasion. WyróŜniono
nasiona: pełne, tj. zdolne do kiełkowania, płonne grubościenne oraz uszkodzone przez
owady.
Analiza nasion wykazała, Ŝe nasion pełnych było 57,7% wszystkich rozpatrywanych
nasion, przy czym nasiona pochodzące z 6 prób moŜna zaliczyć do I klasy jakości nasion.
Odsetek nasion płonnych grubościennych wynosił 38,4%. Megastigmus suspectus zasiedlił
zaledwie 1,4% nasion (pozostałe nasiona uszkodziła muchówka reseliówka jodłówka
Resseliella piceae Seitn.).
Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna wysnuć wniosek, Ŝe nasiona
pochodzące z wyłączonych drzewostanów nasiennych Nadl. Rymanów, są dobrej jakości
i tym samym moŜna zalecać je do stosowania w szkółkarstwie.
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Wpływ zmian sposobu uŜytkowania terenów porolnych
w Kampinoskim Parku Narodowym
na faunę grzebaczowatych (Hymenoptera, Sphecidae)
Katarzyna SZCZEPKO
Uniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania RóŜnorodności Biologicznej,
ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź

Porównanie wyników badań z początku i z końca lat 90. pozwoliło prześledzić zmiany
składu gatunkowego i struktury zgrupowania grzebaczowatych Sphecidae terenów porolnych
(habitaty opuszczonej wsi na terenie leśnym, zachodnia część Kampinoskiego Parku
Narodowego, UTM DC59).
W wyniku badań stwierdzono wzrost liczby gatunków (z 47 do 58), zmianę składu
gatunkowego i struktury dominacji. Do najistotniejszych zmian naleŜy zaliczyć zwiększenie
udziału gatunków gnieŜdŜących się w drewnie i gatunków polujących na muchówki, mszyce
i pająki. Zaobserwowane zmiany fauny związane są ze zmianami siedliskowymi, jakim
podlegają tereny porolne w KPN. Porzucone gospodarstwa, pola i łąki pozostawiane są
naturalnej sukcesji lub podlegają zalesianiu. Na terenie Parku kurczą się więc
powierzchniowo siedliska otwarte i w konsekwencji zmniejsza się liczba gatunków
związanych z tym typem siedliska. Zmniejszenie mozaikowatości badanego terenu,
złoŜonego z naturalnych i antropogenicznie zmienionych habitatów, na skutek postępującej
sukcesji wtórnej zbiorowisk leśnych (zaznaczającej się juŜ we wzroście liczby gatunków
i osobników gnieŜdŜących się w drewnie oraz w zmianie struktury dominacji), a co za tym
idzie ograniczenie miejsc gniazdowania i bazy pokarmowej grzebaczowatych, moŜe
doprowadzić w przyszłości do zmniejszenia się tak liczby, jak i róŜnorodności gatunkowej
Sphecidae.
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Vespidae (Hymenoptera) Górnego Śląska.
Dotychczasowy stopień poznania oraz nowe dane faunistyczne
Waldemar śYŁA
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Pl. Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Dotychczas fauna Vespidae Górnego Śląska nie doczekała się kompilacyjnego
opracowania. Celem poniŜszej pracy jest określenie stopnia poznania os na terenie Górnego
Śląska, w granicach przyjętych za Katalogiem Fauny Polski, włączając w to nowe dane,.
Wykorzystano w tym celu informacje zawarte w literaturze oraz materiały zebrane przez
autora i zbiory muzealne (łącznie 2066 okazów).
Historia badań na Górnym Śląsku
Pierwsze dane pochodzą z początku XIX w. w pracach Eduarda Scholza i poświęcone
są biologii kilku pospolitych gatunków i środowisku ich występowania (Scholz, 1911a,b,
1913). Pierwsza kompilacyjna praca faunistyczna, wymieniająca 44 gatunki Vespidae,
obejmuje obszar całego Śląska (Dittrich, 1921). Z terenu Górnego Śląska autor wymienia 3,
a w przypadku 14 innych podaje ogólną informację o występowaniu na całym Śląsku.
Pojedyncze informacje znajdują się równieŜ w pracy (Noskiewicz, 1923)
Po 1945 r. znajdujemy równieŜ jedynie pojedyncze dane w literaturze (StępkowskaBarańska, 1963, Puławski, 1967, Banaszak, 1980), co zamyka listę 28 gatunków poznanych
dotychczas z tego regionu.
Wyniki
W efekcie szczegółowych badań na terenie Górnego Śląska stwierdzono
występowanie 52 gatunków Vespidae, w tym 38 gatunków Eumeninae, 13 Vespinae i 3
Polistinae. Stanowi to 82% fauny krajowej.
Po raz pierwszy odnotowano występowanie 24 gatunków, w tym: 20 Eumeninae,
1 Vespinae i 3 Polistinae.

Ryc. 1. Stopień poznania fauny Vespidae na Górnym Śląsku, z uwzględnieniem kwadratów UTM.
Punkty białe – dane do 1980 r. (obszary później nie badane); Punkty czarne – dane od 1981 r.
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Tabela 1. Wykaz gatunków stwierdzonych na Górnym Śląsku (* nowe dla Górnego Śląska):
Eumeninae
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

*Discoelius dufourii Lep.
Discoelius zonalis (Panz.)
*Odynerus melanocephalus (Gmel.)
Odynerus reniformis (Gmel.)
*Odynerus spinipes (L.)
Gymnomerus laevipes (Shuck.)
Pterocheilus phaleratus (Panz.)
*Pseudomicrodynerus parvulus (Herr.Schaeff.)
Microdynerus timidus (Saussure, 1856)
*Stenodynerus orenburgensis (André)
Stenodynerus steckianus (Schult.)
*Stenodynerus
xanthomelas
(Herr.Schaeff.)
*Allodynerus delphinalis (Gir.)
*Euodynerus dantici (Rossi)
*Euodynerus notatus (Juri.)
*Euodynerus quadrifasciatus (Fabr.)
*Ancistrocerus antilope (Panz.)
Ancistrocerus claripennis Thoms.
*Ancistrocerus dusmetiolus (Strand)
Ancistrocerus gazella (Panz.)
*Ancistrocerus ichneumonideus (Ratz.)
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)
Ancistrocerus oviventris (Wesm.)
Ancistrocerus parietinus (L.)
Ancistrocerus parietum (L.)
*Ancistrocerus scoticus (Curt.)
*Ancistrocerus trifasciatus (Müll.)
*Symmorphus connexus (Curt.)
*Symmorphus crassicornis (Panz.)
*Symmorphus debilitatus (Sauss.)

31. *Symmorphus gracilis (Brullé)
32. Symmorphus murarius (L.)
33. Symmorphus bifasciatus (L.)
34. Eumenes coarctatus (L.)
35. *Eumenes coronatus (Panz.)
36. Eumenes papillarius (Christ)
37. Eumenes pedunculatus (Panz.)
38. Eumenes pomiformis (Fabr.)
Vespinae
1.
2.

Vespa crabro L.
Dolichovespula
adulterina
(Buyss.)
3.
Dolichovespula media (Retz.)
4. *Dolichovespula
norwegica
(Fabr.)
5.
Dolichovespula omissa (Bisch.)
6.
Dolichovespula
saxonica
(Fabr.)
7.
Dolichovespula
sylvestris
(Scop.)
8.
Vespula austriaca (Panzer,
1799)
9.
Vespula germanica (Fabr.)
10. Vespula rufa (L.)
11. Vespula vulgaris (L.)
Polistinae
1.
2.
3.

*Polistes biglumis bimaculatus
(Geoff.)
*Polistes dominulus (Christ)
*Polistes nimpha (Christ)
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Fenologia aktywności os społecznych (Hymenoptera: Vespinae) w środowisku
miejskim
The phenology of social wasp flights (Hymenoptera: Vespinae) in a city
anvironments
Tadeusz PAWLIKOWSKI
Pracownia Biomonitoringu Środowisk Lądowych,
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK,
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń

Osy społeczne są drapieŜcami owadów, w tym niemal wyłącznie Diptera i preferują
środowiska antropogeniczne. Na obszarach miejskich spełniają rolę głównych reduktorów
muchówek, jak i równieŜ zjadają węglowodanowe namiastki z róŜnych pokarmów. W ich
poszukiwaniu często odwiedzają róŜne pomieszczenia oraz miejsca z produktami bądź
odpadkami Ŝywności (przewaŜnie w fermentacji etylowej). Odwiedzając te miejsca stają się
wektorami chorobotwórczych mikroorganizmów, przez co mogą stanowić zagroŜenie
sanitarne. Jednocześnie jako bardzo aktywne i agresywne Ŝądłówki stanowią dla
mieszkańców takŜe duŜe zagroŜenie alergiczno-toksykologiczne. Ogólnie jednak czynniki
miejskie, które decydują o sukcesie rozwojowym osich społeczeństw, są nadal
niedostatecznie rozpoznane.
Począwszy od 1979 r. na obszarze Torunia wykazano dotychczas 7 gatunków os
społecznych. Wśród nich dominują Vespula germanica (F.) (ponad 20% ogółu osobników)
oraz Vespula vulgaris (L.) (od 5% do 20% ogółu osobników). W sezonie wegetacyjnym
stanowią one razem po 97% ogółu obserwowanych os. Zarejestrowany zestaw gatunków
wraz z ich potencjalnymi pasoŜytami gniazdowymi, jak Dolichovespula omissa (Bischoff),
Dolichovespula adulteriana (Buysson) i Vespula austriaca (Pz.) (rejestrowane w okolicy
Torunia), to niemal komplet Vespinae wykazanych z Polski.
W oparciu o frekwencję V. germanica i V. vulgaris na powierzchniach w siatce
kwadratów badanego obszaru miasta, moŜna przyjąć, Ŝe osy preferują tereny miejskie z
mozaiką o przewadze roślinności krzewiastej i drzewiastej. Trzy-czterokrotnie rzadziej
wybierają tereny z przewagą roślinności murawowej i zielnej. Równocześnie obserwowany
wzrost zwarcia zabudowy wpływa na spadek udziału os społecznych w środowisku miejskim.
Tak więc, atrakcyjność środowiska miejskiego wyznaczana przez zwarcie zabudowy
pozostaje w odwrotnie proporcjonalnej relacji do atrakcyjności siedliskowej wyznaczanej
przez roślinność. Siedliska z zespołami roślinności zaroślowej i leśnej były bardziej
wilgotnymi, niŜ siedliska trawiasto-ziołoroślowe. Te bardziej wilgotne siedliska preferują
Diptera, a one z kolei stają się ofiarami os z Vespinae.
W oparciu o pierwsze loty królowych-matek oraz o ostatnie obserwowane loty róŜnych
kast imagines ustalono fenologię lotów os Vespinae w dwóch ostatnich dziesięcioletnich
interwałach ostatniego stunecia. Superdominant V. germanica posiadał krótszy okres lotów
w latach 1991-2000 o prawie 10% niŜ w latach 1981-1990. Natomiast okres drugiego z
dominujących gatunków, V. vulgaris pozostał niezmienny w zakresie. U pozostałych
gatunków najczęściej obserwowano podobną jak u V. germanica tendencję skracania okresu
lotów w ostatnim dziesięcioleciu dwudziestego wieku. Tylko u Vespa crabro L. stwierdzono
odwrotną tendencję skracania okresu lotów. Wykazano, Ŝe okres lotów tego gatunku w
latach 1991-2000 był krótszy o ponad 10% niŜ w latach 1981-1990. Zmiana długości cyklu os
społecznych była powiązana ze zmianami warunków siedliskowych na skutek ostatnio
zachodzących zmian klimatycznych.

23

Uczestnicy XIV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Ojców, 11 – 12 maja 2007 r.
Mgr Paweł Armatys
Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
Dr Jolanta Bąk
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii, Zakład Zoologii,
ul. Świętokrzyska 15, 25-409 Kielce
Prof. dr hab. Mirosława Dylewska
ul. Friedleina 28c/43, 30-009 Kraków
Mgr Agata Kostro-Ambroziak
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Bezkręgowców, ul. Świerkowa 20B,
15-950 Białystok
Mgr Dawid Moroń
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Dr Józef Partyka
Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców
Prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika,
Instytut
Ekologii,
Pracownia
Biomonitoringu
Środowisk Lądowych, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
Dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Entomologii,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
Mgr inŜ. Wiesław Piotrowski
ul. Chełmska 7/16, 22-234 Urszulin
Pani ElŜbieta RoŜej
Studentka biologii, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, ul. Gronostajowa 7,
30-387 Kraków
Prof. dr hab. Małgorzata Skrzypczyńska
Akademia rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Katedra Entomologii Leśnej, al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków
Dr Katarzyna Szczepko
Uniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania RóŜnorodności Biologicznej,
ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź
Dr Dariusz Teper
Instytut Sadownictwa, Oddział Pszczelnictwa, ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy,
Dr inŜ. Bogdan Wiśniowski
Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców
Mgr Waldemar śyła
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Sobieskiego 2, 41-901 Bytom

24

Ojców. Willa „Pod Kazimierzem” – jeden z budynków dawnego uzdrowiska w Ojcowie, pochodzący z ostatniej
ćwierci XIX w., obecnie siedziba Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego Ojcowskiego Parku Narodowego;
w głębi wieŜa zamku ojcowskiego z XIV w.
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