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XX Sympozjum 
Sekcji Hymenopterologicznej PTE 

 
Program 

 
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. 

 
Godz. 10.00 – 12.00 – I sesja referatowa 
Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Dariusz SIKORA – Udział samców w populacji znamionka 

modrzewiowca Megastigmus pictus (Förster) (Hymenoptera: Torymidae) wyhodowanej 
z szyszek modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) 
Domin. 

Kamila DMOCHOWSKA, Jolanta WILCZEWSKA, Małgorzata DMITRYJUK, Monika 
FLISZKIEWICZ, Karol GIEJDASZ, Ewa ZAOBIDNA, Krystyna ŻÓŁTOWSKA – Zawartość 
węglowodanów oraz aktywność glikozydaz u samic murarki ogrodowej (Osmia rufa) 

Ewa ZAOBIDNA, Marta ŚWIĄTKOWSKA, Kamila DMOCHOWSKA, Krystyna ŻÓŁTOWSKA – 

Aktywność acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy u murarki ogrodowej Osmia 
rufa 

Waldemar CELARY – Koczownice (Nomada SCOP.) rezerwatów stepowych Doliny Nidy 
Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Marta RZAŃSKA – Spasożytowanie populacji zwójki 

różóweczki [Archips rosana (L.)] w sadzie jabłoniowym w Pamiątkowie 
DYSKUSJA 
 
Godz. 12.00 – 12.30 – przerwa (kawa, herbata, ciastka) 
 
Godz. 12.30 – 14.30 – II sesja referatowa 
Piotr OLSZEWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI – Badania wstępne nad grzebaczowatymi 

(Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae) obszarów dolinnych Polski północnej 
Wiesław PIOTROWSKI – Uzupełnienie listy obnażaczowatych (Hymenoptera, Symphyta: 

Argidae) Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic po 15 latach obserwacji 
Sebastian SALATA – Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) Parku Narodowego Gór 

Stołowych 
Grzegorz KRÓL – Wstępne wyniki badań dotyczące ostoi dziko żyjących żądłówek 

gnieżdżących się w ziemi, na nie użytkowanych terenach po eksploatacji piasku i 
kamienia zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim 

Katarzyna SZCZEPKO – Grzebaczowate (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) 
Kampinoskiego Parku Narodowego 

Stanisław FLAGA – Pismo do dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB 
DYSKUSJA 
 
Godz. 14.30–16.00 – przerwa obiadowa 
 
Godz. 16.00 – 18.00  
SPOTKANIA ROBOCZE uczestników sympozjum 
 
Godz. 18.00 – spotkanie towarzyskie w „Piwnicy pod Nietoperzem” 

 
Wtorek, 21 maja 2013 r. 

 
Godz. 09.30–16.00 – wycieczka piesza po Ojcowskim Parku Narodowym. 
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Udział samców w populacji znamionka modrzewiowca Megastigmus pictus 
(Förster) (Hymenoptera: Torymidae) wyhodowanej z szyszek modrzewia 

europejskiego Larix decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin. 
 

Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Dariusz SIKORA 
 

Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
 

Znamionek modrzewiowiec Megastigmus pictus (Förster) (Hymenoptera: Torymidae) 
jest seminifagiem modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. Jak dotychczas wiadomo M. 
pictus rozmnaża się na drodze partenogenezy telitokowej. Oznacza to, że normalnie 
występują tylko samice, natomiast samce pojawiają się w wyniku zaburzeń rozwojowych. 
Gatunek ten opisał Förster (1841) tylko na podstawie samic. Pierwszego samca M. pictus 
uzyskał w Anglii Graham w 1960 r. (Bouček 1970), a następne 4 samce (oraz 265 samic) 
wyhodował w Polsce Karpiński (1967). Autorka (Skrzypczyńska 1974) również wyhodowała 
2 samce (oraz 478 samic) z szyszek i nasion modrzewia europejskiego. Dotychczas z Polski 
wykazano łącznie 16 samców i 2123 samic M. pictus (Roques, Skrzypczyńska 2003). 

W 2011 r. na terenie rezerwatu „Modrzewie” i jego otoczeniu (Nadleśnictwo 
Krościenko; województwo małopolskie) prowadzono badania na temat owadów 
uszkadzających szyszki i nasiona modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. subsp. 
polonica (Racib.) Domin. Do badań przeznaczono 2210 szyszek modrzewia ( 12 prób) 
zebranych z drzew rosnących, z dolnej części korony oraz szyszki leżące pod drzewami, z 
gałązek odłamanych przez wiatr. Wszystkie szyszki analizowano pod kątem uszkodzeń przez 
owady. Z każdej próby szyszek wyłuszczono nasiona, a następnie pobrano ich po 300 egz.; 
łącznie 3600 nasion. Nasiona analizowano – metodą krajania – wyróżniając grupy nasion: 
pełne, tj. zdolne do kiełkowania; płonne; z larwą owada. Z kolei próby szyszek umieszczono 
w 12 słojach szklanych, których otwory zabezpieczono gazą; były to hodowle masowe.  

W wyniku prowadzonych badań uzyskano m.in. 846 imagines znamionka 
modrzewiowca M. pictus, w tym 4 samce (po 1 egz. z prób nr 2, 4, 7,10). Liczba 
wyhodowanych samic w wymienionych próbach wynosiła odpowiednio 120 egz. (próba nr 2), 
46 (nr 4), 120 egz. (nr 7) i 110 egz. (nr 10). Dla pozostałych prób liczba wyhodowanych 
imagines znamionka (tylko samice) wahała się od 31 egz. (próba nr 6) do 80 egz. (nr 12). 

Biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych samców (4 egz.) i ogólną liczbę samic (846 egz.) 
łatwo obliczyć, że udział samców w tej populacji wynosił zaledwie 0,47%. 

Analiza 3600 nasion modrzewia wykazała, że nasion pełnych było 288; 2918 płonnych 
oraz 394 nasion zasiedlonych przez larwy M. pictus. Z dużym prawdopodobieństwem można 
przypuszczać, że z tych larw mogłyby wylęgnąć się samice. Po ich uwzględnieniu, udział 
samców w tej populacji stanowiłby O,32%. 

Przeprowadzone badania potwierdziły informacje z literatury dotyczące bardzo 
rzadkiego występowania samców M. pictus. 
 
Piśmiennictwo: 
BOUČEK Z. 1970. On some British Megastigmus (Hym., Torymidae), with a revised key to the 

West European species. Ent. Gazet. 21: 265-275. 
FÖRSTER A. 1841. Beitrage zur Monographie der Pteromaliden. Nees, Aache. 
KARPIŃSKI J.J. 1967. Owady i pajęczaki przechodzące rozwój, bądź zimujące w szyszkach 

modrzewi: polskiego Larix polonica Rac.) i europejskiego (Larix europaea Mill.). Prace 
Inst. Bad. Leśnictwa 314-319: 81-112. 
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ROQUES A., SKRZYPCZYŃSKA M. 2003. Seed-infesting chalcids of the genus Dalman, 1820 
(Hymenoptera: Torymidae) native and introduced to the West Palearctic region: 
taxonomy, host specificity and distribution. Journal of Natural History, 37: 127-238. 

SKRZYPCZYŃSKA M. 1974. O występowaniu samców znamionka modrzewiowca – 
Megastigmus pictus (Förster) (Hym., Torymidae). Pol. Pismo Entom. 44: 571-576. 

 
 

 
 
 

Zawartość węglowodanów oraz aktywność glikozydaz u samic  
murarki ogrodowej (Osmia rufa) 

 
Kamila DMOCHOWSKA

1, Jolanta WILCZEWSKA
1, Małgorzata DMITRYJUK

1,  
Monika FLISZKIEWICZ

2, Karol GIEJDASZ
2, Ewa ZAOBIDNA

1, Krystyna ŻÓŁTOWSKA
1 

 
1Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

2Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

Jednym z problemów światowego rolnictwa jest niewystarczająca ilość owadów 
zapylających. Za główną przyczynę uważa się zmniejszanie się populacji pszczoły miodnej, 
dziesiątkowanej przez choroby. Nie bez znaczenia jest również niszczenie miejsc 
gniazdowania dzikich zapylaczy oraz postępująca chemizacja rolnictwa. W związku z tym, 
coraz częściej dzikie owady zapylające hoduje się w celach użytkowych. Do tych gatunków 
należy samotnicza pszczoła – murarka ogrodowa (Osmia rufa). Dotychczasowe badania 
potwierdzają jej wysoką skuteczność w zapylaniu wielu gatunków roślin.  

Pomimo wzrastającego zainteresowania murarką, jej biologią i hodowlą, nadal niewiele 
wiadomo jest na temat jej biochemii i fizjologii. W pracy tej skupiono się na węglowodanach 
i ich przemianach u imago O. rufa. Osobniki dorosłe tych pszczół żyją od września do 
maja/czerwca, przy czym przez większość tego czasu (wrzesień-kwiecień) pozostają w 
stadium diapauzy. 

Diapauzujące samice murarki ogrodowej pobierano do badań czwartego dnia każdego 
miesiąca w okresie od października 2010 r. do marca 2011 r. W marcu badano pszczoły 
dodatkowo dwukrotnie; w połowie oraz pod koniec miesiąca. Aktywne osobniki odłowiono 
10 maja. Oznaczono w nich: ogólną zawartość cukrów metodą antronową, glikogenu, 
maltotriozy, rafinozy trehalozy, sacharozy, glukozy, fruktozy i polioli (HPLC) oraz 
aktywność glikozydaz: maltazy, sacharazy, celobiazy, trehalazy oraz α-amylazy. 

Najwyższą ogólną zawartość węglowodanów stwierdzono: u diapauzujących pszczół w 
październiku oraz u aktywnych osobników, zaś najniższą w okresie styczeń - początek marca. 
Poziom glikogenu przez cały okres badań utrzymywał się na dość stabilnym poziomie. 
Zawartość pozostałych cukrów uszeregować można następująco: trehaloza, sacharoza, 
rafinoza, maltotrioza, glukoza i fruktoza. Analiza HPLC wykazała obecność dużych ilości 
sorbitolu oraz glicerolu. Podczas diapauzy zawartość sorbitolu obniżała się stopniowo, w 
końcu marca jej poziom był najniższy, zaś stężenie glicerolu rosło. Uważana również za 
krioprotektant trehaloza miała najwyższe stężenie w październiku i listopadzie, najniższe zaś 
u aktywnych pszczół. Zawartość rafinozy od października do lutego wzrasta, a następnie 
obniża się, u aktywnych pszczół było jej najmniej. Poziom sacharozy w całym badanym 
okresie był dość stabilny. Najwyższe stężenie maltotriozy stwierdzono w styczniu, najniższe 
w październiku i maju. Aktywne pszczoły miały ok. dwukrotnie więcej glukozy niż w czasie 
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diapauzy. Fruktoza u diapauzujących pszczół pojawiała się sporadycznie i tylko w śladowych 
ilościach. Stosunkowo dużo było jej u aktywnych pszczół. 

Aktywność enzymów hydrolizujących cukry – glikozydaz - podczas diapauzy była niska 
i jej zmiany byłby nieznaczne. Wśród badanych disacharydaz najwyższą aktywność miała 
sacharaza, następnie trehalaza i maltaza, najniższą celobiaza. Aktywność enzymów u 
aktywnych pszczół była kilkukrotnie wyższa niż u diapauzujących. U latających murarek 
najwyższą aktywność miały trehalaza i sacharaza. Stwierdzono również wysoką korelację 
pomiędzy ich aktywnościami. 

 

 
 
 

Aktywność acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy  
u murarki ogrodowej Osmia rufa  

  
Ewa ZAOBIDNA, Marta ŚWIĄTKOWSKA, Kamila DMOCHOWSKA, Krystyna ŻÓŁTOWSKA  

 
Katedra Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

ul. Oczapowskiego 1 A, 10-719 Olsztyn, e- mail: ewa.zaobidna@gmail.com 
 

Na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowaniem dziko żyjącymi pszczołami. 
Związane jest to głównie ze zjawiskiem masowego ginięcia pszczół miodnych, 
powodującym konieczność poszukiwania alternatywnych zapylaczy. Wieloletnie 
doświadczenia z gatunkiem Osmia rufa wykazały jego wysoką użyteczność w zapylaniu 
roślin.  

Badania na O. rufa koncentrują się nie tylko na ich ekologii oraz doskonaleniu 
hodowlii, ale również na pogłębieniu wiedzy o biologii, w tym biochemii, tych owadów. Nie 
opracowano dotąd dla murarki zestawu podstawowych wskaźników metabolicznych, który 
pozwoliby na wnioskowanie o ich kondycji i umiejętnościach przystosowawczych do 
warunków środowiska. Jednym z takich markerów jest pomiar aktywności cholinesteraz 
(ChEs), które są jednym z głównych celów dla powszechnie stosowanych insektycydów.  

Celem badań było określenie aktywności cholinoesteraz u samic murarki ogrodowej w 
trakcie diapauzy oraz po niej - u aktywnych pszczół. 

Materiał do badań były ekstrakty z owadów. Aktywność acetylocholinesterazy (AChE) 
i butyrylocholinesterazy (BChE) oznaczono metodą kolorymetryczną wg WITTAKERA 
(1978). Do analizy statystycznej wyników wykorzystano test ANOVA oraz test Post Hoc 
programu STATISTICA. 9. 

Uzyskane wyniki wykazały, że aktywność AChE (0,2162 ± 0,0408 U/mg) była o rząd 
wielkości wyższa niż BChE (0,0785 ± 0,0183 U/mg). W trakcie diapauzy aktywności obu 
enzymów była najniższa w miesiącu lutym 0,13356 ± 0,03711 U/mg i 0,05049 ± 0,01183 
U/mg odpowiednio dla AchE i dla BChE. Jak się spodziewano, aktywność enzymów u 
aktywnych pszczół była ok. pięciokrotne wyższa w porównaniu z okresem diapauzy i 
wynosiła 0,61825 ± 0,1109 U/mg i 0,24368 ± 0,04134 U/mg odpowiednio dla AChE i BChE.  
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Koczownice (Nomada SCOP.) rezerwatów stepowych Doliny Nidy 
 

Waldemar CELARY 
 

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 
Pierwsze informacje na temat występowania koczownic w rezerwatach stepowych 

doliny Nidy pochodzą z monografii o polskich koczownicach, która ukazała się w połowie 
ostatniej dekady XX w. (CELARY 1995). Praca ta na podstawie materiałów zebranych w 
latach 80. i latach 1990-94, stwierdzała występowanie 12 gatunków z rodzaju Nomada SCOP. 

Informacje o kolejnych pięciu gatunkach koczownic pojawiły się dopiero po ponad  
15 latach (CELARY i WIŚNIOWSKI 2011 – 4 gatunki, BĄK-BADOWSKA 2012 – 1 gatunek). Tak 
więc łącznie dotychczas z obszaru rezerwatów stepowych doliny Nidy wykazano  
17 gatunków co stanowi 33% krajowej fauny koczownic. 

W latach 2009-2012 na obszarze rezerwatów „Krzyżanowice”, „Przęślin”, „Skorocice”  
i „Skowronno” zostały podjęte przez autora systematyczne badania apidofauny. Ich efektem 
było znalezienie 26 gatunków, z których aż 13 okazało się nowymi dla tego obszaru  
(N. alboguttata HERRICH-SCHÄFFER, N. femoralis MOR., N. ferruginata (L.), N. fuscicornis 
NYL., N. goodeniana (KBY), N. lathburiana (KBY), N. leucophtalma (KBY), N. marshamella 
(KBY), N. moeschleri ALFK., N. panzeri LEP., N. rufipes FABR., N. sheppardana (KBY),  
N. signata JUR.). Podsumowując wszystkie dane można stwierdzić iż obecnie z obszaru 
rezerwatów stepowych doliny Nidy znanych jest 30 gatunków z rodzaju Nomada co stanowi 
blisko 60% fauny koczownic stwierdzonej na terenie Polski. 
 
 

 
 
 
Spasożytowanie populacji zwójki różóweczki [Archips rosana (L.)] w sadzie 

jabłoniowym w Pamiątkowie 
 

Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Marta RZAŃSKA 
 

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań 

boniecka@up.poznan.pl 
 

 
Zwójka różóweczka [Archips rosana (L.)] (Lepidoptera, Tortricidae) jest gatunkiem 

dominującym w sadach jabłoniowych okolic Poznania. Prowadzone od szeregu lat badania 
nad składem gatunkowym zwójek „liściowych” wskazują jednoznacznie, że ten gatunek 
utrzymuje się jako dominujący w środowisku sadowniczym tego regionu. 

Celem badań było ustalenia stopnia pasożytowania zwójki różóweczki w stadium 
poczwarki przez poszczególne grupy parazytoidów oraz określenie efektywności gatunków z 
rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) w ograniczeniu jej liczebności. 

Badania prowadzono w 2012 roku w sadzie jabłoniowym w Pamiątkowie. Sad został 
założony na powierzchni 9 ha. Pod uprawę jabłoni przeznaczono 5 ha. Badania prowadzono 
w kwaterze wielkości 0,6 ha na 9-letnich odmanach „Topaz” i „Jonagold”. Od maja do 

mailto:boniecka@up.poznan.pl�
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czerwca wybierano poczwarki zwójki z żerowiskami gąsienic i hodowano je indywidualnie 
pod izolatorami w sadzie. 

Zebrano 1000 poczwarek zwójki różóweczki. Z 774 (77,4%) poczwarek wyhodowano 
motyle, 155 (15,5%) poczwarek zostało spasożytowanych i 71 (7,1%) poczwarek uległo 
zaschnięciu (ryc. 1). Liczebność populacji zwójki została ograniczona przez 3 rodziny 
parazytoidów. Były to parazytoidy z rodziny Tachinidae (Diptera), które spasożytowały 
zwójkę w najwyższym stopniu, bo w 7,5%, następnie parazytoidy z rodziny Ichneumonidae 
(Hymenoptera), które w zbliżonym stopniu obniżyły jej liczebność, pasożytując ją w 6,4% 
oraz parazytoidy z rodziny Chalcididae) (Hymenoptera), które były najmniej efektywne i 
obniżyły jej liczebność tylko w 1,6%. 

Stwierdzono 3 gatunki parazytoidów należących do rodziny Ichneumonidae i były to 
Itoplectis maculator (F.) (Pimplinae), Phaeogenes semivulpinus (Grav.) (Ichneumoninae) i 
Trichomma enecator (Rossi) (Anomaloninae). Najbardziej efektywnym parazytoidem okazał 
się I. maculator, który obniżył liczebność zwójki w 5,1%. Pozostałe gatunki ograniczyły jej 
liczebności w bardzo niskim stopniu ponieważ spasożytowały zwójkę odpowiednio w 0,5% 
(Ph. semivulpinus) i w 0,1% (T. enecator). W przypadku 7 (0,7%) poczwarek nie uzyskano 
imagines Ichneumonidae, ponieważ larwy nie dokończyły rozwoju w żywicielu. 

 Wyniki badań potwierdziły skuteczność Itoplectis maculator (F.) w pasożytowaniu 
zwójki różóweczki, ponieważ od szeregu lat gatunek ten należy do najbardziej efektywnych 
entomofagów zwójki. Badania wykazały obniżenie liczebności zwójki w wysokości 15,5%, 
które należy do jednych z niższych w sadach jabłoniowych na terenie Wielkopolski. 

 
 

Motyle
77,4%

Chalcididae
1,6%

Ichneumonidae 
nieoznaczone

0,7%

Trichomma enecator 
(Rossi)
0,1%

Phaeogenes 
semivulpinus (Grav.)

0,5%

Poczwarki zaschnięte
7,1%

Tachinidae
7,5%

Itoplectis maculator 
(F.)

5,1%

 
 

Udział rodzin i gatunków Ichneumonidae w pasożytowaniu poczwarek A. rosana 
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Badania wstępne nad grzebaczowatymi (Hymenoptera: Crabronidae, 

Sphecidae) obszarów dolinnych Polski północnej 
 

Piotr OLSZEWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI 
 

Wydział Biologii i Ochrony środowiska UMK, Katedra Ekologii i Biogeografii, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 
 

W trakcie dwuletnich badań na obszarach dolinnych Wisły, Warty oraz Drwęcy 
odłowiono 2155 osobników należących do rodzin – Sphecidae i Crabronidae. Owady 
odławiano na 8 stanowiskach (tabela) od maja do września (włącznie), wykorzystując siatkę 
entomologiczną metodą „na upatrzonego”. Za próbę przyjęto 30 minut penetracji terenowej. 
Ogółem wykazano obecność 125 gatunków, czyli około 55% gatunków stwierdzonych w 
Polsce. W tym trzy gatunki wcześniej nie znane z obszaru Polski: Nysson distinguendus 
Chevrier, 1867; Passaloecus pictus Ribaut, 1952; Tachysphex austriacus Kohl, 1892; 15 
gatunków nowych dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, 26 nowych dla Pojezierza 
Mazurskiego oraz pięć gatunków nowych dla Pojezierza Pomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienia skrótów: 
GM – Rezerwat „Gorzowskie Murawy” [UTM: WU14], PT – Papowo Toruńskie [CD48], TG – Toruń-Glinki 
[CD37], TP – Toruń-Poligon artyleryjski [CD37], EL – Elgiszewo [CD68], SR – Sierakowo [CD59], GR – 
Grudziądz [CE52], ZP – Rezerwat „Zbocza Płutowskie” [CE20]. 
 
 

 
 
 

Uzupełnienie listy obnażaczowatych (Hymenoptera, Symphyta: Argidae) 
Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic po 15 latach obserwacji 

 
Wiesław PIOTROWSKI 

 
Poleski Park Narodowy, 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3A 

 
Rodzinę obnażaczowatych Argidae z rzędu błonkówek Hymenoptera w Polsce reprezentuje 22 

gatunków z 2 podrodzin: Aginae (16) i Sterictiphorinae (5), HUFLEJT (1997), BLANK I INNI (2010). 
W okresie 15 lat obserwacji na terenie Poleskiego Parku Narodowego i jego okolicy wykazano 

łącznie 17 gatunków, co stanowi 80,95 % fauny krajowej obnażaczy. Jest to dobry wynik rozpoznania 
fauny Argidae podyktowany dogodną bazą pokarmową Poleskiego Parku Narodowego i jego okolicy. 
Charakteryzuje się dużą mozaikowością różnych siedlisk, znaczną powierzchnią lasów bagiennych, 

Kraina zoogeograficzna Nizina Wielkopolsko-
Kujawska 

Pojezierze 
Mazurskie

Pojezierze 
Pomorskie 

Stanowiska G
M 

PT TG TP EL SR GR ZP 

Powierzchnia badań [ha] 1,1 1,8 2,8 1,8 1,2 0,9 1,8 1,6 
Ilość prób [2011] 23 19 26 23 26 37 18 24 
Ilość prób [2012] 43 45 29 29 31 34 32 33 
Liczba osobników 522 125 236 201 222 46

9 
191 189 

Liczba gatunków 47 51 39 40 35 73 49 41 
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brzozowych i olchowych oraz zakrzaczeń wierzbowych na siedliskach łąkowych i pastwiskowych. 
Dość znaczny udział mają również, na wywyższeniach terenowych, liściaste lasy typu grądowego.  

Pierwsze wyniki obserwacji tej grupy owadów odnotowano w publikacji, Piotrowski (1998). 
Wykazał w niej występowanie na tym terenie 12 gatunków Argidae (54,54%) w latach 1994 – 1998. 
W kolejnych latach, do 2005 roku uzupełniono podaną wcześniej listę o nowe stanowiska i dwa nowe 
gatunki (63,63%), Piotrowski, Sołtyk, Klonowski (2005a, b).  

W niniejszym doniesieniu dodano kolejne 3 gatunki: Arge dimidiata (Fallén.1808), A. pullata 
(Zaddach, 1859) i Sterictiphora geminata (Gmelin, 1790)(w zestawieniu pogrubione), jak i 
potwierdzono występowanie już wcześniejszych na starych i nowych stanowiskach.  

Wykaz odłowionych gatunków obnażaczowatych (Argidae) ze stanowisk w rejonie Poleskiego 
Parku Narodowego i jego okolicy w okresie lat od 1994 do 2012 roku zamieszczono poniższym 
zestawieniu: 

 

Gatunek Wykaz stanowisk* 
Roślina 

żywicielska 
Arge berberidis 15, 25, 34, 40 Berberysowate 
Arge ciliaris 26 Wiązówka błotna 
Arge cyanocrocea 1, 3, 5, 6, 10, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 35, 37  Jeżyny 
Arge dimidiata 2, 11, 19 Brzozy 
Arge enodis 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 28, 29, 39 Wierzby 
Arge fuscipennis 4, 19, 26 Wierzby i brzozy 
Arge gracilicornis 1, 24 Jeżyny i róże 
Arge melanochroa 1, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 26, 27, 38 Głogi 
Arge metallica 11, 14, 27 Brzozy 
Arge nigripes 1, 10, 23, 28, 29  Róże 
Arge ochropus 9, 13, 15, 30, 40 Róże 
Arge pagana 2, 6, 10, 26, 31  Róże 
Arge pullata  10, 32, 33 Brzozy 
Arge rustica  3, 4, 5, 6, 11, 26, 27, 38  Dęby 
Arge ustulata 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 

29, 30, 32, 33, 37, 38, 39 
Wierzby, brzozy, głogi 

Aprosthema melanurum 23, 24 Groszek i wyka 
Sterictiphora furcata 5, 36  Jeżynach, gruszy 
Sterictiphora geminata 12 Różach 

 
*Numeracja stanowisk w kwadratach siatki UTM: FB 49 1- Stare Załucze ur. Bagno Spławy, 2- Stare Załucze, 
ODM PPN, 3- Nowe Załucze, zagajnik brzozowo-olchowy, 4- Wujek ur. Szaryna, 5- Zawadówka ur. 
Torfowisko Orłowskie, 6- Dębowiec, zagajnik brzozowo-olchowy, 7- Dębowiec, zadrzewienia wierzbowe 
k.PGR, 8- Sumin, zadrzewienia grądu niskiego, 9- Babsk, zagajnik k. pomnika, 10- Olszowo ur. Dzikie Łąki; FB 
58 11- Kolonia Świerszczów, zagajnik przyszosowy, 12- Karczunek, ur. Las Czemiernik; FB 59 13- Dębowiec, 
zadrzewienia k. kapliczki, 14- Urszulin, zagajnik k. strzelnicy, 15- Urszulin, przydomowe ogródki, 16- Urszulin, 
ODA ogródek botaniczny, 17- Andrzejów, przydomowe ogródki, 18- Olszowo ur. Las Brzeziny, 19- 
Kochanowskie ur. Syfon k. jez.Wytyczno, 20- Łowiszów, osada leśna, 21- Kulczyn Pikulawka ur. Bagno 
Bubnów; FB 68 22- Gatyska ur.Wały; FB 69 23- Kolonia Kulczyn, zadrzewienia przy kombinacie PGR, 24- 
Wojciechów, ur. Bagno Staw; FC 40 25- Wola Wereszczyńska, 26- Kolonia Wola Wereszczyńska, łąki przy 
kanale; 27- Kolonia Wola Wereszczyńska, torfowisko k. jez.Długie, 28- Lipniak ur. Pociągi, 29- Jamniki ur. Las 
Bagno, 30- Zienki, ur. Szwedzka Mogiła, 31- Zbójno ur. Łąki Ławki, 32- Pieszowola, kompleks stawów; FC 50 
33- Lipniak ur. Zielone Grądy, 34- Nowiny Płd, ur. Radwania, 35- Pieszowola, ur. Mogiłki, 36- Pieszowola, 
park podworski, 37- Pieszowola, ur. Dobry Las, 38- Łowiszów, ur. Durne Bagno; FC 60 39- Kolonia Kołacze, 
skansen, 40- Kolonia Kołacze, osada leśna. 
 
Piśmiennictwo: 
BLANK S.M., HARA H., MIKULÁS J., CSÓKA G., CIORNEI C., CONSTANTINEANU R.,  

CONSTANTINEANU I., ROLLER L., ALTENHOFER E., HUFLEJT T., VÉTEK G. (2010): Aproceros 
leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An East Asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. 
Eur. J. Entomol. 107; 357 – 367. 

HUFLEJT T. (1997): Hymenoptera – Błonkówki, Symphyta – Rośliniarki. [w] red. RAZOWSKI J.: 
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Wykaz zwierzą Polski. T.V, cz. XXXII/24 Hymenotera – Posłowie, Instytut Systematyki i 
Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków; 7 – 42. 

PIOTROWSKI W. (1998): Obnażacze (Hymenoptera, Argidae) Poleskiego Parku Narodowego i jego 
okolic. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 17, 3; 67 -75. 

PIOTROWSKI W., SOŁTYK D., KLONOWSKI J.(2005a): Nowe dane o występowaniu obnażaczowatych 
Argidae (Hymenoptera: Symphyta) w Polsce. Cz.1. Wiadomości Entomologiczne. 24, 2; 123 –
124. 

PIOTROWSKI W., SOŁTYK D., KLONOWSKI J. (2005b): Nowe dane o występowaniu obnażaczowatych 
Argidae (Hymenoptera: Symphyta) w Polsce. Cz.2. Wiadomości Entomologiczne. 24, 3; 190 – 
191. 

 
 

 
 
 

Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) Parku Narodowego Gór Stołowych 
 

Sebastian SALATA 
 

Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, ul. S. Przybyszewskiego 63/77,  
51-148 Wrocław; email: sebastian.salata@biol.uni.wroc.pl 

 
W wyniku badań prowadzonych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych 

stwierdzono występowanie dwudziestu sześciu gatunków mrówek. Badania trwały od 
czerwca do sierpnia 2012 roku, okazy odławiane były metodą na upatrzonego i umieszczane 
w probówkach z 75 % alkoholem. Wśród odłowionych gatunków stwierdzono obecność 
dwóch gatunków objętych ochroną ścisłą: Formica truncorum, Formica pratensis oraz 
wykazano występowanie trzech gatunków nowych dla Sudetów Zachodnich: Leptothorax 
gredleri, Myrmica schencki; Myrmica lobicornis. Nowe stwierdzenia podniosły ogólną liczbę 
gatunków mrówek występujących w Sudetach Zachodnich do czterdziestu pięciu. Większość 
stwierdzonych gatunków reprezentowała element borealno-górski (27% wykazanych 
gatunków). Pozostałe zaliczane są do elementu północno-palearktycznego (23%), euro-
kaukaskiego (15%), południowo-palearktycznego (11%), europejsko-wschodniosyberyjskiego 
(8%), europejskiego (8%), euro-syberyjskiego (4%) oraz południowoeuropejskiego (4%). Jest 
to pierwsza inwentaryzacja myrmekologiczna przeprowadzona na terenie PNGS. Planowane 
jest kontynuowanie badań mrówek fauny Parku w kolejnych latach w celu dokładniejszego 
poznania jej składu. 
 
Piśmiennictwo:  
BANASZAK, J., ET AL. (2004) Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach 

narodowych Polski. Wiad. Entomol. 23.Supl 2: 5-56. 
CZECHOWSKI, W., RADCHENKO, A., & CZECHOWSKA, W. (2002). The ants 

(Hymenoptera,Formicidae) of Poland.. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa. 
200 pp 

CZECHOWSKI, W., RADCHENKO, A., CZECHOWSKA, W., & VEPSÄLÄNEN, K. (2012). The ants 
(Hymenoptera: Formicidae) of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. 
Natura Optima Dux Foundation, Warsaw. 

Radchenko, A., Czechowska, W., Czechowski, W. (2004). Błonkówki–Hymenoptera, 
Mrówki– Formicidae. Klucze oznacz. Owad. Pol., Toruń, 24(63), 1-138. 

 
 

mailto:sebastian.salata@biol.uni.wroc.pl�
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Wstępne wyniki badań dotyczące ostoi dziko żyjących żądłówek 
gnieżdżących się w ziemi, na nie użytkowanych terenach po eksploatacji 

piasku i kamienia zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim 
 

Grzegorz KRÓL 
 

Województwo Świętokrzyskie, a szczególnie najbliższe okolice miasta Kielce obfitują 
w miejsca, na których zaprzestano eksploatacji kamienia użytkowego i piasku. Obszary te od 
momentu rezygnacji z dalszego pozyskiwania surowca zaczynają podlegać naturalnej sukcesji 
roślinnej i bardzo rzadko wykorzystywane są później jako tereny rekreacyjne dla 
mieszkańców aglomeracji kieleckiej. Pozbawione wpływu antropopresji miejsca te stają się 
ostojami (refugiami) różnych grup organizmów.  

Jedną z nich są żądłówki (Aculeata), owady błonkoskrzydłe (Insecta: Hymenoptera) 
pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemów, zarówno naturalnych jak i 
pochodzenia antropogenicznego. W biosferze ponad 80 % naczyniowych roślin kwiatowych 
uzależnionych jest od zoogami, w której główną rolę odgrywa entomogamia czyli 
rozmnażanie uzależnione od aktywności owadów. Wśród najefektowniej działających grup są 
przede wszystkim dzikie pszczoły, które stają się coraz ważniejsze jako zapylacze w obliczu 
nasilającego się wymierania pszczoły miodnej – Apis mellifera L.  

Celem prowadzonych badań jest wyjaśnienie w jakim stopniu opuszczone 
kamieniołomy i piaskownie na terenach województwa świętokrzyskiego stają się miejscami 
ostojowymi dla dzikich żądłówek, umożliwiając im następnie ekspansję na tereny przyległe, 
którymi głównie będą pola uprawne i sady, co następnie będzie miało ogromny wpływ na 
gospodarkę województwa świętokrzyskiego.  

Materiał do badań nad dziko żyjącymi żądłówkami pozyskano z dwóch 
nieużytkowanych kamieniołomów znajdujących się na terenie województwa 
świętokrzyskiego tj. kamieniołom w Wielkiej Wiśniówce (Masłowie) i kamieniołom w 
Zachełmiu oraz na dwóch również nieużytkowanych piaskowniach w Borowej Górze i 
Mąchocicach. Niestety tereny piaskowni i kamieniołomów są bardzo zanieczyszczone przez 
człowieka.  

Próby do badań pobierano dwoma metodami – metodą ilościową za pomocą pułapek 
Moercke’go, jak również metodą jakościową przy pomocy siatki entomologicznej. 

Odłowy metodą ilościową prowadzono od 15.04.2012 do 14.09.2012 roku. Próby na 
poszczególnych powierzchniach badawczych były pobierane co 7dni. Z taką samą 
częstotliwością przeprowadzono odłowy metodą jakościową. 

Pozyskany materiał żądłówek został wstępnie oznaczony do rodzajów. Porównano go 
pod względem jakościowym jak i ilościowym, zarówno między poszczególnymi 
kamieniołomami jak i piaskowniami oraz między piaskowniami i kamieniołomami 

Następnym etapem w prowadzeniu badań na tym terenie nad dziko żyjącymi 
żądłówkami będzie dokonanie oznaczeń poszczególnych żądłówek do gatunków. A następnie 
analiza podobieństw zgrupowań na poziomie gatunków. Badania stwierdzą jakie gatunki 
występują w kamieniołomach i piaskowniach, wzbogacą tym samym te tereny, które są często 
zwiedzane przez turystów. Obecność ostoi dla żądłówek ma nie tylko wpływ na gospodarkę 
regionu, ale również na turystykę w tych miejscach, co z kolei wpływa na wiedzę i rozwój 
województwa świętokrzyskiego. 
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Grzebaczowate (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) 

Kampinoskiego Parku Narodowego 
 

Katarzyna SZCZEPKO 
 

Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej 
Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 1/3, 90–237 Łódź 

 
Niniejsza praca jest podsumowaniem stanu poznania grzebaczowatych (Spheciformes) 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest oparta na badaniach prowadzonych w KPN w latach 
1999-2006 oraz danych z prac już opublikowanych.  

W trakcie ośmiu lat badań prowadzonych w siedliskach otwartych (porzucone pola 
uprawne, łąki, murawy psammofilne, wydmy śródlądowe), siedliskach w różnym stopniu 
porośniętych roślinnością drzewiastą (opuszczony sad, las mieszany, ols) i na drewnianych 
budynkach, stwierdzono łącznie 115 taksonów (3359 okazów); 24 gatunki nie były 
wykazywane wcześniej z Parku: Cerceris interrupta (PANZER, 1799), Cerceris quadrifasciata 
(PANZER, 1799), Crossocerus distinguendus (A. MORAWITZ, 1866), Didineis lunicornis 
(FABRICIUS, 1798), Ectemnius dives (LEPELETIER et BRULLE, 1834), Gorytes albidulus 
(LEPELETIER, 1832), Gorytes quinquefasciatus (PANZER, 1798), Lindenius panzeri (VANDER 

LINDEN, 1829), Mimesa lutaria (FABRICIUS, 1787), Miscophus concolor DAHLBOM, 1844, 
Nysson interruptus (FABRICIUS, 1798), Oxybelus trispinosus (FABRICIUS, 1787), Oxybelus 
victor LEPELETIER, 1845, Tachysphex fulvitarsis (A. COSTA 1867), Crabro ingricus (F. 
MORAWITZ, 1888)*, Nitela borealis VALKEILA*, 1974, Oxybelus variegatus WESMAEL, 
1852*, Passaloecus borealis DAHLBOM, 1844*, Pemphredon baltica MERISUO, 1972*, 
Pemphredon enslini WAGNER, 1932*, Pemphredon fabricii MÜLLER, 1911*, Tachysphex 
unicolor (PANZER, 1809)*, Trypoxylon deceptorium ANTROPOV, 1991*, Trypoxylon medium 
DE BEAUMONT, 1945*. Dziesięć ostatnich z wymienionych gatunków jest nowych dla Niziny 
Mazowieckiej *.  

Biorąc pod uwagę listy gatunków podawane w opublikowanych wcześniej pracach 
dotyczących terenu KPN, łączna liczba grzebaczowatych wykazanych z Parku wynosi 
obecnie 152 gatunki, co stanowi 2/3 stwierdzonych w Polsce. Spośród grzebaczowatych 
stwierdzonych w KPN aż 25 uznanych jest zagrożone, a 21 ma niewiele znanych stanowisk w 
Polsce. W zestawieniu z innymi parkami narodowymi Kampinoski PN jest obecnie najlepiej 
zbadany pod względem fauny grzebaczowatych; liczba wykazanych gatunków jest wyższa od 
znanych z innych parków narodowych w Polsce. 
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Kraków, dnia 20 maja 2013 r. 
 
 
 

Szanowny Pan Dyrektor 
Dr Krzysztof Niemczuk 

Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB 
24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57 
 

 
 
 
 
W nawiązaniu do zapisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. 2010 r. nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 
2003 r. (Dz. 2003 nr 185 poz. 1803) w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi 
Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego, a także 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 
krajowych laboratoriów referencyjnych Dz.U. 2012 poz. 480, i statutu PIW PIB 
zatwierdzonego w dniu 24 marca 2011 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnosimy 
o rozwinięcie metodyki badawczej dla pszczół samotnic, w tym m.in. dla murarki ogrodowej 
Osmia rufa L, pozwalającej na ocenę materiału biologicznego i handlowego pod kątem 
weterynaryjnym.  

 
 

UZASADNIENIE 
 
Dziko żyjące pszczołowate są ważnym elementem środowiska naturalnego. Zwykle 

podkreśla się duże znaczenie tej grupy owadów dla prawidłowego funkcjonowania zespołów 
roślinnych i zachowania różnorodności biologicznej organizmów zwierzęcych. Mniej uwagi 
poświęca się natomiast funkcjonowaniu dzikich zapylaczy w agrocenozach i możliwości 
wykorzystania szeregu gatunków do zapylania upraw rolniczych i ogrodniczych, w tym 
sadów, ogrodów oraz roślin uprawianych w obiektach zamkniętych.  

W “II Polityce Ekologicznej Państwa”, przy określaniu celów ochrony różnorodności 
biologicznej w zakresie całej gospodarki rolnej, zwrócono uwagę na konieczność realizacji 
takich działań jak: kontrolowane pozyskiwanie zasobów biologicznych z ich naturalnych 
siedlisk, zrównoważone wykorzystanie organizmów, które mogą mieć potencjalne znaczenie 
dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz wspieranie form rolnictwa stosujących zrównoważone 
metody produkcji. Z kolei w „Strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz programem działań" w odniesieniu do sektora rolnego położono nacisk na 
wykorzystanie agro-bioróżnorodności w warunkach procesów produkcyjnych.  
  Jednym z priorytetowych celów polskiej polityki rolnej, zgodnie ze "Średniookresową 
Strategią Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich" oraz „Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013” jest unowocześnienie produkcji rolniczej i ogrodniczej m.in. na drodze 
postępu biologicznego. W odróżnieniu od innych sposobów intensyfikacji produkcji ten 
rodzaj postępu bazuje na procesach naturalnych i wiąże się z wykorzystaniem czynników 
produkcji posiadających naturę biologiczną.  

W Europie i na świecie, a także w Polsce, prowadzone są intensywne prace dotyczące 
biologii, ekologii oraz możliwości chowu i gospodarczego wykorzystania pszczół 
miesiarkowatych (Megachilidae) i porobnicowatych (Anthophoridae). Efektem tych prac jest 
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określenie preferencji siedliskowych i warunków sprzyjających gniazdowaniu pszczół, 
opracowanie najbardziej efektywnych metod chowu  i zebranie informacje przydatnych do 
oceny wartości użytkowej.  

Wysoki stopień poznania biologii, brak agresywności i stosunkowo niewielki dystans 
lotów po pokarm stwarzają możliwość wykorzystania szeregu gatunków w gospodarstwach 
ogrodniczych reprezentujących zrównoważony model gospodarowania.  

Skutecznym i wydajnym sposobem namnażania pszczół miesiarkowatych i 
porobnicowatych są sprawdzone doświadczalnie metody ich chowu w rurkach trzcinowych 
lub pakietach wielokrotnego użycia oraz tworzenie przenośnych kolonii porobnic w 
bloczkach ziemnych.   

Wyniki wspomnianych wyżej badań umożliwiają rozpoczęcie prac wdrożeniowych 
oraz ich komercjalizację. Szanse takie stwarzają programy realizowane w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej (CAP), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolniczych (EFOiGR) – Sekcji Gwarancji. Na gruncie krajowym instrumentem 
właściwym do prowadzenia wdrożeń w kolejnym okresie programowania będzie Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz Krajowy Program Wsparcia 
Pszczelarstwa. Mimo, iż Program Wsparcia Pszczelarstwa dotyczy w obecnej edycji jedynie 
pszczoły miodnej to uwzględnienie innych przedstawicieli Apoidea, możliwych do 
praktycznego wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie, stwarza szansę rozwoju tego 
programu. 

Obecnie ocenia się, że z uwagi na dużą presję czynników środowiskowych i problemy 
związane z utrzymaniem pogłowia Apis mellifera zapotrzebowanie na w.w. zapylacze w 
polskim i europejskim ogrodnictwie będzie szybko rosło. Należy podkreślić, że przy braku 
krajowych przepisów sanitarno-weterynaryjnych duża część materiału biologicznego 
sprowadzanego z zagranicy i pozostającego w obrocie wewnętrznym może być 
nieodpowiedniej jakości. W tej sytuacji sprawą niezmiernie pilną jest opracowanie 
stosownych procedur oceny materiału biologicznego.    

W związku z powyższym wnosimy o opracowanie przez Państwowy Instytut 
Weterynaryjny PIB w Puławach metodyki badawczej odnoszącej się do gatunków pszczół 
samotnic o potencjalnie dużym znaczeniu dla praktyki rolniczej i ogrodniczej. 
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