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Tadeusz KAŹMIERCZAK – Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Pienin 
Marta RZAŃSKA, Hanna PIEKARSKA-BONIECKA – Ogród Botaniczny UAM w 

Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów z podrodzin Pimplinae i 
Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) 

Sebastian SALATA, Lech BOROWIEC – Studium taksonomiczno-zoogeograficzne mrówek 
(Hymenoptera: Formicidae) Krety 

Jakub OGIELA – Możliwości wykorzystania użyłkowania przednich skrzydeł w 
automatycznej identyfikacji błonkówek z rodziny Vespidae 

Katarzyna SZCZEPKO, Waldemar ŻYŁA – Osowate (Hymenoptera, Vespidae) 
Kampinoskiego Parku Narodowego 

Waldemar CELARY – Teratologie u żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) ze szczególnym 
uwzględnieniem dzikich pszczół (Apoidea: Apiformes) oraz prawdopodobny 
mechanizm ich powstawania 
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Toruńskiej 
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Michał WOYCIECHOWSKI, Karolina KUSZEWSKA, Jędrzej PITORAK, Justyna KIERAT – 

Czy larwy pszczoły miodnej wiedzą, że w rodzinie jest matka? 
Dawid MOROŃ – Czy nasypy kolejowe zwiększają łączność ekologiczną między 

populacjami pszczół w krajobrazie rolniczym? 
 
Godz. 15.00–16.00 – przerwa obiadowa 
 
Godz. 16.00 – 17.30  
Maria GRAM-JENSEN – Ochrona dziko żyjących pszczół w Danii 
Paweł MICHOŁAP, Aneta SIKORA, Maria KELM, Tomasz STROJNY, Marcin SIKORA, 

Iwona LIS – Zgrupowanie pszczołowatych (Apidae) środowisk marginalnych wyrobisk 
wapiennych na Śląsku 
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Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Pienin 
 

Tadeusz KAŹMIERCZAK 
Uniwersytet Rolniczy, Kraków 

 
Podobnie jak dla wielu innych grup organizmów, także i dla omawianej rodziny 

owadów Pieniny stanowią swoistą oazę, w której skupia się bardzo duże bogactwo gatunków. 
Wiąże się to m.in. z ogromną różnorodnością żywicieli i z dużym zróżnicowaniem 
zbiorowisk roślinnych, z których każde posiada swój własny zestaw parazytoidów. Spośród 
1060 gatunków gąsienicznikowatych wykazanych z Pienin w latach 1997-2001, większość 
należy do oligofagów, korzystających z kilku lub kilkunastu gatunków żywicieli. 

Gatunki polifagiczne – parazytoidy różnych grup systematycznych – są mniej liczne. 
Niektóre z nich mają kilkudziesięciu żywicieli, jak na przykład Campoplex difformis – 30, czy 
kłowacz Pimpla turionellae – 45. Wyjątkowo zdarzają się monofagi – związane w swoim 
rozwoju tylko z jednym gatunkiem żywiciela. 

Powiązania rośliny żywicielskiej, gatunku żywiciela i parazytoida powodują, że fauna 
gąsienicznikowatych jest swoista dla każdego typu zbiorowiska roślinnego. Spośród 
występujących w Pieninach różnych typów lasu najbogatsza pod względem liczby gatunków 
gąsienicznikowatych jest buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum (zarówno w 
płatach z dominacją buka, jak i jodły) oraz fragmenty grądu, gdzie gąsienicznikowate 
ograniczają liczebność wielu różnych gatunków błonkówek, chrząszczy, motyli i muchówek. 

Oprócz licznych parazytoidów pierwotnych, żyją tu także parazytoidy II. rzędu. 
Znajdujące się w ściółce leśnej kokony gąsienicznikowatych: kosonia czarnego Banchus 
hastator, baryłka długowąsego Enicospilus ramidulus i sierponia żółtego Ophion luteus są 
często atakowane przez parazytoidy wtórne, głównie Mesochorus brevicollis, a także gatunki 
z rodzajów Astiphromma, Bathythrix, Hemiteles i Gelis, które rozwijają się w larwie 
parazytoida pierwotnego, żyjącego w ciele gąsienic motyli, w larwach chrząszczy lub 
błonkówek. 

Nieco mniej gąsienicznikowatych wykazano w buczynie ciepłolubnej. Wykryto tu 
m.in. gatunki z rodzaju Odontocolon – parazytoidy różnych gatunków z rodziny kózkowatych 
Cerambycidae i kornikowatych Scolytidae, a także przedstawicieli rodzaju Lissonota 
ograniczających liczebność motyli. 

W olszynie karpackiej gatunki z rodzaju Bathythrix kontrolowały liczebność 
błonkówek z rodziny męczelkowatych Braconidae i pająków Araneidaea, parazytoidy z 
rodzaju Cubocephalus i Olesicampe ograniczały nadmierny rozwój błonkówek z rodzin 
pilarzowatych Tenthredinidae i grzebaczowatych Sphecidae, a z rodzaju Hyposoter – motyli. 

Szczegółowe badania fauny gąsienicznikowatych na łąkach świeżych wykazały istotny 
związek liczby gatunków i liczebności osobników z kwiecistością łąk. Największe bogactwo 
tych owadów wykryto na polanach z typowymi dla Pienin, wielogatunkowymi i barwnymi 
zbiorowiskami ciepłolubnej łąki pienińskiej oraz łąki ziołoroślowej, gdzie rozwijało się 
najwięcej kwiatów w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Uboższe w gatunki były łąki 
wilgotne, na których spotyka się: Itoplectis maculator – parazytoida drobnych motyli, 
Cosmoconus ceratophorus i Glyphicnemis profligator – parazytoidy pilarzowatych. Na 
murawach naskalnych i kserotermicznych, np. w Wąwozie Sobczańskim, występowały m.in. 
gąsienicznikowate: kłowacz Pimpla hypochondriaca i Exetastes illusor – parazytoidy motyli i 
rośliniarek. 

Wśród gąsienicznikowatych Pienin charakterystyczną grupę stanowią gatunki górskie, 
do których należą m.in.: Alomya debellator, Cratichneumon pratincola, Ctenopelma 
luciferum, Dyspetes arrogator, Epitomus infuscatus, Stilpnus tenebricosus, Trachyarus 
corvinus, Tryphon duplicatus i Tycherus fuscicornis. 
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Miejscami występowania i przetrwania są dla omawianej grupy owadów obszary 
chronione, zwłaszcza parki narodowe i rezerwaty przyrody, gdzie występują różnowiekowe 
drzewostany, enklawy z bogatą roślinnością zielną, różnego rodzaju polany śródleśne, 
ekstensywnie użytkowane łąki i bogaty ekoton. Ostojami, w których gąsienicznikowate 
znajdują schronienie i miejsca rozrodu są zwłaszcza stojące stare drzewa z żyjącą na nich 
bogatą entomofauną. 

Gąsienicznikowate są ważnym obiektem badań naukowych, głównie ze względu na 
niezwykle interesującą biologię i etologię. Ostatnio prowadzi się na nich badania nad 
polydnawirusami obniżającymi odporność owadów. 

Zagrożenie tej grupy owadów, zwłaszcza o małych wymiarach ciała, jest pośrednie 
poprzez niszczenie i zanikanie ich siedlisk. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo, iż 
największe gatunki z podrodzin: zgłębce Rhyssinae, zamarnikowe Ephialtinae, 
Alomaloninae i Acaenitinae mogą być odławiania dla celów komercyjnych. 

 

 
 

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów 
z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) 

 
Marta RZAŃSKA, Hanna PIEKARSKA-BONIECKA 

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

marta.rzanska@up.poznan.pl, boniecka@up.poznan.pl 
 

Na stan zdrowotny roślin rosnących w aglomeracjach miejskich wpływa wiele 
czynników. Do czynników biotycznych zaliczamy m.in. organizmy szkodliwe jak i 
pożyteczne, w tym owady pasożytnicze. Należą do nich parazytoidy z rodziny Ichneumonidae 
(Hymenoptera, Apocrita), ponieważ regulują liczebność populacji wielu szkodników, 
żerujących w tym środowisku. 

Celem badań było poznanie struktury jakościowej zgrupowań parazytoidów 
z podrodziny Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) zasiedlających Ogród 
Botaniczny im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania przeprowadzono w latach 2012–
2013, w działach: dendrologicznym, ekologicznym, geografii roślin, roślin ozdobnych, 
rzadkich i chronionych oraz wodnych i szuwarowych, co stanowi znaczną część całego 
ogrodu. 

W badaniach wykorzystano metodę odłowu imagines wybranych podrodzin do 
żółtych pułapek Moerickego. Na terenie kolekcji umieszczono 10 takich pułapek. Odłowy 
prowadzono od kwietnia do października, a próby pozyskiwano w odstępach dekadowych. 

W latach 2012–2013 z terenu Ogrodu Botanicznego pobrano 410 prób. Odłowiono 
59 osobników należących do podrodziny Pimplinae, które oznaczono do 22 gatunków. 
Stanowiły one 15,9% fauny polski oraz 28,2% gatunków wykazanych z Wielkopolski. 
Odłowiono także jeden gatunek Podoschistus scutellaris (Desv.), który należał do podrodziny 
Poemeniinae (tab. 1). 

W badanym środowisku stwierdzono dominację gatunku Pimpla 
contemplator (Muell.), który jest endoparazytoidem poczwarek Lepidoptera i Hymenoptera. 
Po raz pierwszy z Wielkopolski wykazano gatunek Piogaster albina Perkins. 

Wyniki badań wykazały, że teren Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu można 
uznać za środowisko sprzyjające dla występowania w nim parazytoidów z rodziny 
Ichneumonidae. 
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Tab. 1. Wykaz gatunków z podrodziny Pimplinae odłowionych w Ogrodzie Botanicznym 
w Poznaniu w latach 2012–2013 
 

Nazwa gatunku Liczba osobników  
Acrodactyla degener (Hal.) 1 
Apechthis quadridentata (Thoms.) 1 
Delomerista mandibularis (Grav.) 3 
Diacritus aciculatus (Voll.) 1 
Iseropus stercorator (F.) 1 
Itoplectis alternans (Grav.) 3 
Itoplectis maculator (F.) 1 
Liotryphon crassiseta (Thoms.) 1 
Perithous divinator (Rossi) 2 
Pimpla contemplator (Muell.) 24 
Pimpla flavicoxis Perkins 5 
Pimpla insignatoria (Grav.) 1 
Pimpla rufipes (Mill.) 1 
Pimpla turionellae (L.) 1 
Piogaster albina Perkins  1 
Polysphincta boops Tschek 1 
Scambus planatus (Htg.) 2 
Scambus pomorum (Ratz.) 1 
Tromatobia lineatoria (Vill.) 1 
Zaglyptus multicolor (Grav.) 4 
Zaglyptus varipes (Grav.) 2 
Zatypota percontatoria (Muell.) 1 
Liczebność 59 
Liczba gatunków 22 

 

 
 

Studium taksonomiczno-zoogeograficzne mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Krety 
 

Sebastian SALATA, Lech BOROWIEC 
Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 

 
Kreta, obok Cypru, jest jedyną dużą wyspą śródziemnomorską, która nie doczekała się 

praktycznie żadnych poważnych studiów myrmekologicznych. Cała wiedza o mrówkach w 
faunie tej wyspy wynika z kilku przyczynkarskich notatek faunistycznych i nielicznych prac z 
opisami nowych endemicznych taksonów. Prace te praktycznie w całości pochodzą z okresu 
sprzed II Wojny Światowej. W związku z tym nie uwzględniają wielu taksonów, które w 
wyniku nowoczesnych rewizji zostały rozbite na grupy gatunków. Dotychczas z Krety 
podano 119 gatunków mrówek (3 endemity), z których występowanie 27 jest wątpliwe i 
wymaga potwierdzenia (Boer 2013; Legakis 2011; Borowiec & Salata 2012, 2013). Ponadto z 
Krety opisanych zostało 16 taksonów, których status wymaga rewizji (Boer 2013; Emery 
1894, 1895, 1908a,b; Forel 1886, 1889, 1910; Karavaiev 1912, 1927; Santschi 1927, 1929).  

Celem prowadzonej pracy jest zrewidowanie kreteńskich gatunków Formicidae, 
skonstruowanie klucza do ich oznaczania oraz dokonanie analizy biogeograficznej.  

Aktualnie zostały wykonane wszystkie badania terenowe, zgromadzono i oznaczono 
materiał z Muzeów Uniwersytetu w Iraklionie oraz przebadano typy opisowe taksonów 
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opisanych z Krety. Wstępna rewizja taksonomiczna wykazała, że zostanie opisanych szereg 
nowych dla nauki gatunków endemicznych, a część taksonów była w przeszłości błędnie 
interpretowanych i zostaną wykonane redeskrypcje oraz zaproponowane nowe kombinacje i 
nazewnictwo. Odkryto również, że niektóre szeroko rozmieszczone gatunki to kompleksy 
tzw. gatunków kryptycznych, które w przyszłości będą musiały być zrewidowane metodami 
morfologicznymi i molekularnymi w oparciu o materiały z całego basenu Morza 
Śródziemnego.  

Piśmiennictwo 
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Możliwości wykorzystania użyłkowania przednich skrzydeł w automatycznej 
identyfikacji błonkówek z rodziny Vespidae 

 
Jakub OGIELA 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
  

Wykorzystanie budowy skrzydeł owadów do procesu automatycznej identyfikacji było 
badane przez ostatnie dwadzieścia lat. W badaniu możliwości identyfikowania owadów brano 
pod uwagę takie cechy skrzydeł jak np. obrys, kształt, jego barwę, czy użyłkowanie. Na 
początku znacznym ograniczeniem była niska moc obliczeniowa ówcześnie dostępnych 
komputerów, przez co wszelkie próby i eksperymenty stawały się bardzo czasochłonne, a 
sama automatyzacja procesu identyfikacji owadów wydawała się być w tamtym okresie bez 
większego znaczenia. Jednak wraz z upływem czasu doszło do znacznego zwiększenia 
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wydajności urządzeń komputerowych i ich popularyzacji, co zmotywowała badaczy do 
ponownego podjęcia tego tematu. W związku z tym, w niedługim czasie opracowano systemy 
do automatycznej identyfikacji owadów, takie jak: ABIS (Automated Bee Identification 
System), do oznaczania gatunków pszczół, który w eksperymentach dla rodzaju Bombus w 
większości przypadków trafnie identyfikował gatunki z tego rodzaju, czy DAISY (Digital 
Automated Identification System), wykorzystany do oznaczania rzędu Lepidoptera. 

Jak można zauważyć, wykorzystanie skrzydeł do identyfikacji owadów (nawet do 
poziomu gatunku) jest jak najbardziej możliwe, jednak dotychczas prowadzone badania 
skupiały się na wybranych grupach owadów, pomijając inne. W związku z tym zbadano 
możliwość wykorzystania użyłkowania skrzydeł owadów z rodziny Vespidae, a w 
szczególności gatunków z podrodzin Vespinae (Dolichovespula media, D. norwegica, 
D.saxonica, D. sylvestris, Vespula germanica, V. rufa, V. vulgaris, Vespa crabro) oraz 
Polistinae (Polistes dominulus, P. nimphus, P. gallicus). Do opracowania wykorzystano 
robotnice gatunków głównie występujących na terenie Polski. Jako cechę rozpoznawczą 
wykorzystano 19 punktów umieszczonych na przednim skrzydle, w miejscach, 
charakterystycznych, np. w miejscu krzyżowania się żyłek. Do pobrania zdjęć skrzydeł 
wykorzystano ramki do slajdów, na które nanoszone były wcześniej usunięte i rozłożone 
skrzydła, które w kolejnym etapie były skanowane przy użyciu zestawu, na który składał się 
podajnik do slajdów Nikon SF-210 oraz skaner Nikon COOLSCAN 5000 ED. Następnie 
naniesiono punkty na zdjęcia skrzydeł przy pomocy programu Coordimate, a do analizy 
wykorzystano program MorphoJ. Ukazała ona różnice w budowie skrzydeł, zarówno między 
rodzajami, jak i poszczególnymi gatunkami. Wyniki przeprowadzonego badania mogą 
wskazywać na możliwość wykorzystania tej cechy do rozpoznawania owadów z tej rodziny. 

Uzyskane wyniki mogą zachęcać do twierdzenia, że można wykorzystać tą metodę do 
identyfikacji, należy jednak nie zapominać, że u osobników mogą pojawić się odchylenia w 
budowie skrzydeł, które nieprawidłowo rozpoznają dany gatunek, przez co konieczne jest 
także sprawdzenie pozostałych cech morfologicznych charakterystycznych dla danego 
gatunku. Taki system jednak, mógłby stanowić idealne wsparcie dla osób rozpoczynających 
pracę z daną grupą lub dla osób nie związanych z entomologią, co zapewne przyczyniłoby się 
do popularyzacji tej dziedziny. Przede wszystkim należy jednak zbadać możliwości 
wykorzystania różnych cech, oraz rozszerzyć zakres badań na gatunki występujące w różnych 
strefach geograficznych. 

 

 
 

Osowate (Hymenoptera, Vespidae) Kampinoskiego Parku Narodowego 
 

Katarzyna SZCZEPKO
1, Waldemar ŻYŁA

2 
1 Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej UŁ, ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź, 

e-mail: kawa@biol.uni.lodz.pl 
2 Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2, 41-907 Bytom, e-mail: eumenes@op.pl 

 
Niniejsza praca jest posumowaniem stanu poznania osowatych (Vespidae) 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest oparta o wyniki badań prowadzonych na terenie 
Parku w latach 2000-2006 oraz na danych z prac już publikowanych (Kowalczyk 1996, 
Kowalczyk i Szczepko 2001, Plewka 2003, Skibińska 1989, Stępkowska-Barańska 1963, 
Szczepko i Kowalczyk 2006, Wiśniowski 2004).  

W trakcie siedmiu lat badań (2000-2006) prowadzonych w: 1) siedliskach otwartych 
(porzucone pola uprawne, łąki, murawy napiaskowe, wydmy śródlądowe), 2) siedliskach w 
różnym stopniu porośniętych roślinnością drzewiastą (opuszczony sad, las mieszany, ols) i 3) 
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na drewnianych budynkach, stwierdzono łącznie 27 taksonów osowatych (3900 okazów), w 
tym 16 gatunków os samotnych i 11 gatunków społecznych. Gatunkiem dominującym był 
Polistes nimpha (CHRIST, 1791), stanowiący prawie 90% wszystkich zebranych Vespidae; 
warto dodać, że obecność tej klecanki po raz pierwszy zanotowano na terenie Parku w 1998 
(Kowalczyk i Szczepko 2001). Sześć gatunków nie było wykazywanych wcześniej z 
Kampinoskiego PN: Eumenes papillarius (CHRIST, 1791), Euodynerus notatus (JURINE, 
1807), Symmorphus connexus (CURTIS, 1826), Dolichovespula adulterina (DU BUYSSON, 
1905), Dolichovespula norwegica (FABRICIUS, 1781) i Polistes dominulus (CHRIST, 1791).  

W sumie, biorąc pod uwagę listy gatunków podawane w publikowanych wcześniej 
pracach, łączna liczba gatunków Vespidae znanych z Kampinoskiego PN wynosi obecnie 35, 
co stanowi prawie 60% fauny osowatych Polski.  

 

 
 

Teratologie u żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) ze szczególnym uwzględnieniem 
dzikich pszczół (Apoidea: Apiformes) oraz prawdopodobny mechanizm ich 

powstawania 
 

Waldemar CELARY 
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 

 
Zaburzenia rozwojowe, które można zaobserwować u imagines żądłówek powstają 

podczas procesu metamorfozy, kiedy to postać młodociana przeobraża się w dorosłego 
osobnika. Wady rozwojowe znajdowane u postaci dorosłych w różnym stopniu obniżają ich 
dostosowanie, zmniejszając przeżywalność i sukces rozrodczy nosicieli. Najpoważniejsze 
teratologie prawdopodobnie nigdy nie są rejestrowane, gdyż prowadzą do zamierania 
osobnika podczas przepoczwarzania lub uniemożliwiają mu wydostanie się z komórki 
larwalnej. Mniej poważne defekty reprezentowane są w różnym stopniu w zależności od tego 
jak bardzo obniżają sprawność (dostosowanie) nosiciela. Analiza materiału wskazuje, że 
teratologie rozwijają się na każdej tagmie żądłówek. Najczęstsze, związane są z niepełnym 
rozwojem użyłkowania przedniego skrzydła (brak żyłki 2r-m), natomiast znacznie rzadsze to 
deformacje głowy i jej przydatków oraz nóg i odwłoka. Dwukrotnie częściej spotykane są też 
defekty powstałe tylko z jednej strony ciała od rozwiniętych symetrycznie. Te ostatnie 
wyraźnie częstsze są u samic niż u samców, mimo iż samce prawie dwa razy częściej 
dotknięte są teratologiami. Co powoduje zaburzenia w rozwoju żądłówek? Na to pytanie z 
pewnością można odpowiedzieć prawdopodobnie dopiero po analizie porównawczej 
jądrowego DNA osobników normalnie rozwiniętych i teratologicznych. Jednak już teraz 
można przypuszczać, że wady rozwojowe spowodowane są nieprawidłowym 
funkcjonowaniem genów Hox kontrolujących rozwój poszczególnych tagm żądłówek. Być 
może chodzi o mutacje zwiększające ich wrażliwość na gwałtowne spadki temperatury, gdyż 
wszystkie teratologie rozwinęły się u osobników odłowionych na obszarach górskich i 
podgórskich – znanych z częstych załamań warunków pogodowych. 
 

 

 
 



 8

Grzebaczowate (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) Kotliny Toruńskiej 
 

Piotr OLSZEWSKI 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK, Katedra Ekologii i Biogeografii, 

 ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 
 

Opracowano zasobność faunistyczną zgrupowań grzebaczowatych środowisk 
kserotermicznych Kotliny Toruńskiej. Badania prowadzono w ciągu sezonów wegetacyjnych 
(IV-X) lat 2011-2013. Zebrano łącznie 714 osobników, należących do 61 gatunków z rodziny 
Sphecidae (5) oraz Crabronidae (56). Spośród wykazanych gatunków aż 16 posiada status 
zagrożonych. 

 

 
 

Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1881 – górski gatunek trzmiela w Karpatach 
 

Tadeusz PAWLIKOWSKI 
Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

e-mail: pawlik@biol.uni.torun.pl 
 

W zbiorach trzmielowatych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu stwierdzono gatunek 
Bombus gerstaeckeri dotąd nie podawany z obszaru Polski. Sprawdzenie jego aktualnej 
dynamiki rozmieszczenia w Europie* przekonuje, iż jest on stałym gatunkiem w paśmie 
Karpat. Fakt, że nie był postrzegany w polskich Karpatach najprawdopodobniej wiąże się z 
ubarwieniem owłosienia ciała, które bardzo przypomina powszechnie występującego trzmiela 
Bombus hypnorum. Różni się on jednak od niego znacznie wydłużoną twarzą (długie 
policzki) oraz pokarmowym przywiązaniem do tojadów (Aconitum).  
--------------- 
*) Climatic risk and distribution atlas of european bumblebees, Pensoft 2015, pp. 60-61 
 

 
 

Czy larwy pszczoły miodnej wiedzą, że w rodzinie jest matka? 
 

Michał WOYCIECHOWSKI, Karolina KUSZEWSKA, Jędrzej PITORAK, Justyna KIERAT 
Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

 
Nawet chwilowy brak królowej w gnieździe społecznych błonkówek zwykle zapowiada 

jej zmianę, a w konsekwencji spadek pokrewieństwa w kolonii i konflikty. Od dawna wiadomo, 
że dorosłe robotnice społecznych błonkówek rozpoznają obecność oraz brak królowej w kolonii, 
natomiast nie stwierdzono dotychczas czy larwy też odbierają tę informacje dostosowując 
odpowiednio strategię swego rozwoju. By odpowiedzieć na to pytanie do pokarmu larw robotnic 
pszczoły miodnej wychowywanych w rodzinach bez matki dodawano wodny roztwór roztartych 
gruczołów żuwaczkowych, które u matki pszczelej produkują substancję mateczną (MGP). 
Stwierdzono, że tylko te larwy, które otrzymały w pokarmie MGP rozwijały się tak jak larwy 
robotnice w rodzinach z matką. Pozostałe osierocone larwy rozwijały się w tzw. rebelianckie 
robotnice, których parametry anatomiczne wskazywały na ich większe zaangażowanie w 
dorosłym życiu we własną reprodukcję niż w opiekę nad młodszym rodzeństwem. Po raz 
pierwszy u owadów społecznych stwierdzono, że osobniki na etapie larwy mogą percypować 
obecność lub brak królowej w kolonii.  
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Czy nasypy kolejowe zwiększają łączność ekologiczną między populacjami pszczół w 
krajobrazie rolniczym? 

 
Dawid MOROŃ 

Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dawidmoron@poczta.onet.pl 
 
Łączność ekologiczna między populacjami ma olbrzymie znaczenie dla utrzymania 

różnorodności biologicznej, zwłaszcza w przypadku izolowanych siedlisk znajdujących się w 
otoczeniu rolniczym. Do tej pory mało uwagi poświęcano strukturom będącymi wytworem 
człowieka, które mogą zwiększać łączność między populacjami owadów zapylających. W 
badaniach przeprowadzonych w skali krajobrazu sprawdzano znaczenie nasypów kolejowych 
dla łączności między populacjami pszczół w krajobrazie rolniczym. Skład gatunkowy 
populacji był określany na 200 metrowych transektach zlokalizowanych wzdłuż 25 
fragmentów nasypów kolejowych w okolicach Krakowa. Siedliskami kontrolnymi było 19 łąk 
znajdujących się między polami uprawnymi. Ponieważ różnice we wrażliwości gatunków na 
fragmentację siedlisk może zależeć od ewolucyjnych cech historii życiowych uwzględniono 
wielkość ciała (duże vs. małe) oraz specjalizację pokarmową (specjaliści vs. niespecjaliści). 
Określano korelacje między zróżnicowaniem składu gatunkowego populacji a odległością 
geograficzną dla pszczół z nasypów kolejowych i łąk kontrolnych. Zróżnicowanie składu 
gatunków pszczół o dużym rozmiarze ciała na nasypach kolejowych było skorelowane z 
odległością geograficzną: powierzchnie badawcze, które były położone dalej siebie miały 
bardziej zróżnicowany skład gatunkowy. Zróżnicowanie składu gatunkowego było również 
dodatnio skorelowane z odległością geograficzną dla specjalistów jak i niespecjalistów 
pokarmowych. Z kolei zróżnicowanie składu gatunków żadnej z grup pszczół na łąkach 
kontrolnych nie korelowała z odległością. Badania podkreślają potencjalne znaczenie 
nasypów kolejowych jako korytarzy ekologicznych, przynajmniej dla niektórych gatunków 
pszczół. Projektując obszary ochrony różnorodności powinno włączyć się linie kolejowe jako 
struktury krajobrazu zwiększające łączność między populacjami pszczół. Nasypy kolejowe 
oraz ich właściwe zarządzanie mogą być przykładem zmian wprowadzanych w środowisku 
przez człowieka, które jednocześnie sprostają wyzwaniom cywilizacji oraz ochronie 
różnorodności biologicznej. 

 

 
 

Zgrupowanie pszczołowatych (Apidae) środowisk marginalnych wyrobisk wapiennych 
na Śląsku  

 
Paweł MICHOŁAP

1, Aneta SIKORA
2, Maria KELM

1, Tomasz STROJNY
2, Marcin SIKORA

2, 
Iwona LIS

2 

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ochrony Roślin,  
pl. Grunwaldzki 24a, 53-363 Wrocław, 

2Stowarzyszenie Natura i Człowiek, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 
 

Badania przeprowadzone zostały w okresie marzec-sierpień 2014 r. na terenie kopalni 
wapienia Górażdże. Celem badań było wykazanie i skatalogowanie gatunków 
pszczołowatych oraz ich roślin pożytkowych. Wytypowano cztery stanowiska badawcze: 
dwie odtwarzane murawy kserotermiczne, leśny Rezerwat „Kamień Śląski” oraz drogę w 
otoczeniu Rezerwatu. Monitoring fauny pszczół był prowadzony dwa razy w miesiącu 
metodą na czas w przeciągu 30 minut. Pszczoły były oznaczone do gatunku przyżyciowo. 
Dodatkowo notowano  rośliny z których pobierały pokarm.  
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Na badanych stanowiskach zarejestrowano łącznie 811 osobników pszczół społecznych. 
W zebranym materiale dominowały trzmielowate (Bombini) – 665 osobników wśród których 
stwierdzono 7 gatunków trzmieli: trzmiel ziemny Bombus terrestris L., t. gajowy B. lucorum 
L., t. kamiennik B. lapidarius  L., t. leśny B. pratorum L., t. rudy B. pascuorum Scop., t. 
rudonogi B. ruderarius Müll., t. ogrodowy B. hortorum L. oraz 4 gatunki trzmielców: 
trzmielec czarny B. (Psithyrus) rupestris F., trzmielec gajowy B. (Psithyrus) bohemicus Seidl, 
trzmielec ziemny B. (Psithyrus) vestalis Geoff. i trzmielec żółty B. (Psithyrus) campestris 
Pancer. Najwyższą liczebnością wśród trzmieli wykazał się t. kamiennik – 312 os., t. ziemny 
– 210 os., t. rudy 67 os. Dodatkowo zanotowano obecność pszczoły miodnej Apis mellifera L. 
– 146 osobników. 

Dwa stanowiska badawcze: wschodnia i zachodnia murawa miały bardzo podobny 
udział występujących gatunków pszczołowatych. Dominował tam t. kamiennik co związane 
było z obecnością roślin z rodzinny Fabacea.  Miejsca te ponadto zapewniały trzmielom 
pożywienie wczesną wiosną w postaci kwitnących wierzb, a także miejsca do gniazdowania 
w kamienistych zboczach.  

Leśny Rezerwat Kamień Śląski sąsiadujący z kopalnią wapienia był miejscem gdzie 
pszczołowate mogły znaleźć pożywienie jedynie wczesną wiosną. Kwiaty z długą koroną 
odwiedzane były wtedy przez matki t. rudego. W późniejszych miesiącach w wyniku braku 
roślinności pokarmowej trzmiele nie były spotykane w Rezerwacie. 

Odmiennym stanowiskiem była  droga w otoczeniu Rezerwatu. W tym siedlisku 
dominowała pszczoła miodna, która oblatywała głównie Echium vulgare L., a także trzmiel 
ziemny i trzmiel kamiennik.  

Łącznie pszczołowate oblatywały 38 gatunków roślin pożytkowych z których 
najbardziej atrakcyjne były komonica zwyczajna Lotus corniculatus L., przelot pospolity 
Anthyllis vulneralia L., traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer L. oraz żmijowiec 
zwyczajny Echium vulgare L.  

W celu zoptymalizowania warunków bytowania pszczołowatych, zaproponowano 
dodatkowe nasadzenia atrakcyjnych roślin pokarmowych oraz koszenie w odpowiednich 
terminach  muraw lub wypas zwierząt zgryzających trawę.  
------------ 
Badania przeprowadzono na potrzeby konkursu Quarry Life Award, sfinansowane dzięki koncernowi 
Heidelberg Cement Grupa Górażdże.  
 

 
 

Występowanie trzmieli (Bombus spp.) na obszarze miasta Wrocławia                   
 

Aneta SIKORA, Maria KELM 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo - Technologiczny, Katedra Ochrony Roślin,  

pl. Grunwaldzki 24a, 53-363 Wrocław, 
 

Badania prowadzono w latach 2011-2013 na 31 stanowiskach reprezentatywnych dla 
obszaru całego miasta, określanych jako zieleń miejska, osiedla mieszkaniowe i obszary 
łąkowe Natura 2000.  Celem badań było rozpoznanie i skatalogowanie gatunków trzmieli 
(Bombus spp.)  oraz siedlisk ich występowania na terenie Wrocławia.  Metodyka i 
częstotliwość badań dostosowana była do typu siedliska, z wykorzystaniem metody 
transektów liniowych i/lub obserwacji na czas w przeciągu 30 minut. Dodatkowo 
przeprowadzono analizy ekologiczne z zakresu ekologii krajobrazu. Uwzględniając 
planowaną strategię ochrony tych owadów, określono występujące w poszczególnych 
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obszarach badawczych gatunki roślin pokarmowych wraz z ich pełną charakterystyką 
botaniczną i stopniem preferencji przez oblatujące gatunki trzmieli. 

Na badanych stanowiskach zarejestrowano łącznie 9647 osobników trzmieli 
przynależnych do 13 gatunków. Zidentyfikowano również 4 gatunki pasożytów gniazdowych 
trzmieli – trzmielców.  Gatunkami powszechnymi były trzmiel kamiennik B. lapidarius, 
trzmiel rudy B. pascuorum i trzmiel ziemny/gajowy B. terrestris/lucorum. Jako gatunki 
przypadkowe stwierdzono trzmiela zmiennego B. humilis, trzmiela paskowanego B. 
subterraneus  i trzmiela szarego   B. veteranus. Gatunki sklasyfikowane jako przypadkowe na 
obszarze Wrocławia widnieją na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w 
Polsce.    

Liczba gatunków trzmieli w badanych siedliskach była istotnie pozytywnie skorelowana 
z wielkością powierzchni tego siedliska oraz obecnością w obszarze otaczającym terenów 
wielkoobszarowych o wiodącej funkcji przyrodniczej. Natomiast jako istotnie negatywny 
wykazano wpływ torowisk kolejowych w otoczeniu miejskich zielonych wysp. 

Termin maksimum liczebności trzmieli w poszczególnych stanowiskach z wyjątkiem 
parków był zbieżny i zwykle przypadał na lipiec. W parkach miejskich, gdzie zabiegi 
pielęgnacyjne, głównie wykaszanie, ograniczały już na przełomie maja i czerwca kwitnienie 
roślin pokarmowych, rodziny trzmiele nie miały możliwości pełnego rozwoju i ich liczebność 
załamywała się już z początkiem lata. 

Trzmiele zbierały pożytki z 414 gatunków kwitnących roślin  należących do 63 rodzin 
botanicznych. Gatunki roślin skatalogowane w postaci taśm pokarmowych mogą, z 
wykluczeniem 14 gatunków roślin o statusie inwazyjnych, służyć czynnej ochronie trzmieli, 
uzupełniającej ich zasoby pokarmowe. Szczególnie należy polecać do nasadzeń 134 gatunki 
roślin o statusie rodzimych. Najatrakcyjniejszymi gatunkami roślin z poszczególnych 
obszarów badawczych były: 
- z Ogrodów: pysznogłówka dwoista Monarda didyma, lawenda intermedia”Edelweiss” 

Lavendula intermedia, jeżówka purpurowa Echinacea purpurea i pysznogłówka 
ogrodowa Monarda hybryda; 

- ze stanowisk Zieleni Miejskiej: komonica zwyczajna Lotus corniculatus, koniczyna 
czerwona Trifolium pratense, koniczyna biała Trifolium repens, ostrożeń Cirisium sp., 
tawuła japońska Spiraea japonica, wyka Vicia, żmijowiec zwyczajny Echium vulgare; 

- ze stanowisk Osiedli Mieszkaniowych: lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia i malwa 
różowa Alcea rosea; 

- ze stanowisk łąkowych Natura 2000: chaber łąkowy Centaurea jacea i czyściec zwyczajny  
Stachys officinalis. 

 W każdym badanym siedlisku możliwe byłoby wprowadzenie zmian zwiększających 
ich potencjał przyrodniczy i niosących zysk dla zapylaczy. W czynnej ochronie trzmieli 
należy położyć nacisk na różnorodność i bogactwo roślin kwitnących. Jednocześnie zabiegi 
pielęgnacyjne miejskich terenów zielonych powinny uwzględniać potrzeby pokarmowe 
owadów zapylających w ciągu całego okresu wegetacyjnego. 
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