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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Wiadomości Entomologiczne” zamieszczają oryginalne artykuły materiałowe, artykuły
przeglądowe, dyskusyjne, notatki faunistyczne i krótkie doniesienia naukowe, których głównym podmiotem są owady, artykuły metodyczne, historiograficzne (w tym biograficzne), recenzje prac entomologicznych, polemiki, sprostowania itp. oraz sprawozdania, komunikaty
i inne materiały kronikarskie z zakresu szeroko pojętej działalności entomologicznej. Prace
publikowane są w języku polskim. Oryginalne prace materiałowe mogą być w uzasadnionych
przypadkach drukowane w języku angielskim, z obszernym polskim streszczeniem i objaśnianiami tabel oraz rycin także w języku polskim. Możliwość nieodpłatnego publikowania
w „Wiadomościach Entomologicznych” mają tylko pełnoprawni członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

.

Objętość artykułów nadesłanych do druku nie powinna przekraczać objętości równoważnej 290 wierszom po maksymalnie 65 znaków (około 10 stron znormalizowanego wydruku (maszynopisu), włączając w to tabele i ryciny). Artykuły przekraczające ustaloną objętość
mogą być przyjęte jedynie po złożeniu przez autora pisemnej deklaracji, o pokryciu kosztów
edycji objętości ponadnormatywnej. Krótkie doniesienia, recenzje, sprawozdania (za wyjątkiem sprawozdań ze Zjazdów PTEnt.), komunikaty i materiały kronikarskie nie powinny
przekraczać 2 stron znormalizowanego wydruku . Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
tekstów recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich oraz poprawiania
usterek stylistycznych i dotyczących nazewnictwa, bez uzgodnienia z autorem.

.
.

Osoby nie będące członkami Polskiego Towarzystwa Entomologicznego mają prawo
drukowania swoich prac tylko za pełną odpłatnością kosztów edycji.
Wydruki należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach, załączając obowiązkowo dyskietkę
3,5'' z plikami przesyłanych tekstów. Zaleca się stosowanie edytora tekstów Word dla Windows i zapisywanie plików w formacie .rtf. Teksty (a w szczególności ich pliki na dyskietce)
nie mogą zawierać żadnych wyróżnień edytorskich (wersalików pisanych przy użyciu klawisza [Shift] lub [CapsLock], podkreśleń, pogrubień, wcięć wykonanych tabulatorem czy spacją itp.). Dopuszczalne są jedynie, zastosowane w odpowiednich miejscach wyróżnienia
czcionki (np. kursywa dla łacińskich nazw taksonów, kapitaliki dla nazwisk), wykonane
w ł a ś c i w y m i funkcjami edytora Word dla Windows. Tabele powinny być sporządzone
w formie tekstu, w którym rzędy oddzielone są „twardym” przeniesieniem [Enter], a kolumny tabulatorem [Tab]; przebieg linii tabeli i ewentualnie ich grubość można zaznaczyć wyłącznie na wydruku, długopisem lub ołówkiem (dotyczy to w szczególności tabel sporządzanych w edytorze innym niż Word dla Windows). Nadesłany tekst powinien zawierać:
– tytuł pracy w języku polskim, pod nim w języku angielskim;
– pełne brzmienie imienia i nazwiska autora(ów) pod tytułem angielskim, pod nazwiskiem dokładny adres (w przypadku krótkich doniesień, recenzji, sprawozdań i komunikatów, imię i nazwisko autora wraz z miejscowością należy umieścić na końcu pracy);
– abstrakt w języku angielskim, zawierający maksymalnie zwięzłe przedstawienie zawartości
pracy (we wszystkich oryginalnych pracach naukowych za wyjątkiem krótkich doniesień);
– key words (słowa kluczowe) w języku angielskim nie przekraczające dwóch wierszy znormalizowanego wydruku (w przypadku wszystkich oryginalnych prac naukowych, w tym
krótkich doniesień);
– po głównym tekście artykułu, streszczenie w języku angielskim (polskim, w przypadku
prac napisanych w języku angielskim), o objętości nie przekraczającej ok. 1 strony znormalizowanego wydruku, zawierające przedstawioną w zwięzły sposób treść i wyniki pracy
(nie dotyczy to krótkich doniesień, materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.)

.

Rysunki i wykresy (ryciny) należy wykonać czarnym tuszem na kalce technicznej lub białym papierze. Przyjmowane są także ryciny wykonane techniką komputerową w formatach:
*.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp. Fotografie powinny być czarno-białe, kontrastowe, wykonane
na papierze błyszczącym. Na marginesie wydruku tekstu można zaznaczyć ołówkiem miejsca, na których mają być umieszczone ryciny, fotografie i tabele. Ryciny muszą być zblokowane, przy czym liczba bloków winna być ograniczona do koniecznego minimum, a ich wielkość (w przypadku rycin wykonanych tuszem) nie powinna przekraczać formatu A3. Ryciny,
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Niniejszy zeszyt zawiera opracowania zamówione przez organizatorów
i zaprezentowane w formie referatów na Konferencji Naukowej

„Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską”
zorganizowanej przez
Polskie Towarzystwo Entomologiczne oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN,
która odbyła się w Krakowie, w dniach 23–24 września 1999 roku
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Konieczność ochrony owadów jako niezbędny element ochrony
przyrody
Insect protection as a necessary component of nature conservation

JANUSZ NOWACKI
Katedra Entomologii AR im. A. Cieszkowskiego, ul. Dąbrowskiego 159, 60594 Poznań

ABSTRACT: Insects are characterized, attention being paid to their importance in maintaining ecological equilibrium. A considerable biodiversity of insects – components of
biocenoses of our country – is stressed. The main threats affecting negatively insect
populations in Poland are indicated.
KEY WORDS: insects, threats, protection, Poland.

Człowiek od niepamiętnych czasów nadmiernie eksploatuje naturalne zasoby przyrody. W dużej mierze bezpowrotnie zostały zniszczone olbrzymie
obszary leśne. W miejscach tych zakładano pastwiska i pola uprawne. Problem ten drastycznie widoczny jest w Europie Środkowej, w tym także w Polsce, gdzie szczególnie w XIX wieku nadmiernie zmniejszono powierzchnię
lasów (SZUJECKI 1983). W XX wieku nastąpiła znaczna intensyfikacja rolnictwa, zaczęto meliorować i osuszać tereny podmokłe, zmieniając radykalnie ich ekologiczny charakter. Jeśli do tego dodamy zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby powodowane przez przemysł, to oczywistym jest dla każdego, że do gwałtownie zmieniających się czynników ekologicznych nie mogą
się przystosować coraz liczniejsze gatunki roślin i zwierząt. Wyginęły lub zanikają w sensie ograniczenia areału występowania także liczne rodzime gatunki owadów. Ich miejsce zajmują plastyczniejsze ekologicznie gatunki,
częstokroć obce dla naszych naturalnych ekosystemów (KOSTROWICKI
1976).
Pamiętać należy, że owady to najliczniejsza w gatunki gromada zwierząt
na Kuli Ziemskiej, w której opisano około 1 milion gatunków. Każdego roku
opisywane jest najczęściej kilka tysięcy nowych gatunków. Przy założeniu
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słabego poznania faun drobnych owadów, w szczególności z regionów tropikalnych, liczba ta może być dwu, a nawet kilkukrotnie wyższa. Nie wiadomo
tylko czy zdążymy opisać te gatunki zanim one wyginą.
W Polsce występuje około 30 tysięcy gatunków owadów, spośród których
ponad połowa to przedstawiciele rzędów: Coleoptera, Diptera i Hymenoptera
liczących po około 7 tysięcy gatunków (RAZOWSKI 1990, 1991).
Przedstawiciele omawianej gromady zwierząt występują praktycznie we
wszystkich środowiskach na Kuli Ziemskiej z wyjątkiem głębin morskich
i oceanicznych. Spotykamy je nawet w wyjątkowo ekstremalnych warunkach
jakie panują np. w szczelinach lodowców górskich na wysokości około 5000
m n.p.m. (muchówka z rodziny ochotkowatych, przedstawiciel rodzaju Diamesa, żyjąca w Himalajach), czy na terenach pustynnych, w piasku, którego
temperatura w dzień dochodzi do 65 °C (niektóre gatunki chrząszczy z rodziny
Tenebrionidae), lub też w gorących źródłach o temperaturze wody do 65 °C
(larwy afrykańskiego komara z rodzaju Polipediliuma) (BANASZAK 1994).
W naszej strefie klimatycznej takie ekstrema termiczne nie występują.
Natomiast owady zasiedlają wszystkie, naturalne i przekształcone przez człowieka ekosystemy. Zagadnienia te szerzej przedstawione zostały w szczegółowych opracowaniach, omawiających owady i ich zagrożenia w ujęciu ekosystemowym i grup systematycznych.
W historii ludzkości powiązania z owadami obserwujemy już od czasów
satarożytnych. Jedwabnictwo, czyli świadoma hodowla jedwabników sięga
w Chinach okresu 3700 lat p.n.e., podobnie pozyskiwanie miodu od
pszczół udokumentowane w Egipcie sięga 4000 lat p.n.e. Owady od dawna
znane były człowiekowi jako „szkodniki” przechowywanych produktów
i uprawianych roślin. Wiele gatunków jest uciążliwymi pasożytami człowieka
i hodowanych przez niego zwierząt, przenosząc często groźne choroby zakaźne. Jednak wspomniane owady stanowią niewielki odsetek ogólnej liczby
tych zwierząt.
Jak już wspomniano owady zamieszkują większość znanych ekosystemów, gdzie wypełniają różne funkcje ekologiczne, przyczyniając się do utrzymywania równowagi biologicznej.
Najliczniejszą grupę stanowią konsumenci I stopnia odżywiający się tkankami roślinnymi. Owady żerują na wszystkich organach roślinnych poczynając od korzeni przez łodygi roślin i pnie drzew, pąki liściowe i liście, pąki
kwiatowe i kwiaty, na owocach i nasionach kończąc. Nie można w tym miejscu pominąć pierwszoplanowej roli owadów w zapylaniu roślin kwiatowych.
W naszej florze jedynie około 22% roślin kwiatowych jest wiatropylnych. Pozostałe niemal w całości zapylane są przez owady. Głównymi zapylaczami roślin są przedstawiciele Hymenoptera szczególnie z nadrodziny pszczół,
a także Lepidoptera, Diptera niektóre Coleoptera i inne.
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Obok zapylania roślin kwiatowych niezmiernie istotna jest funkcja owadów jako ważnego czynnika regulującego równowagę ekosystemów. Mamy
tutaj na myśli funkcję owadów jako drapieżców i pasożytów innych zwierząt,
najczęściej innych gatunków owadów. Czyli ich funkcję jako ważnego czynnika oporu środowiska. Do wyspecjalizowanych drapieżców można zaliczyć:
ważki – Odonata, modliszki – Mantodea, część pluskwiaków różnoskrzydłych
– Heteroptera, siatkoskrzydłe – Neuroptera, a także przedstawicieli: chrząszczy – Coleoptera, muchówek – Diptera, czy błonkówek – Hymenoptera.
Podobnie jak drapieżnictwo także zjawisko pasożytnictwa nie jest odosobnione wśród owadów. Znane są całe rzędy owadów wyspecjalizowane
jako pasożyty. Przykładowo: wszy – Anoplura, wszoły – Mallophaga czy pchły
– Siphonaptera. Przedstawiciele wymienionych rzędów są ektopasożytami
ptaków i ssaków w tym człowieka.
Istotnym typem pasożytnictwa rozwiniętym na niewyobrażalną skalę jest
pasożytnictwo owadów w stosunku do innych owadów. Ewolucyjnie wytworzyły się kompleksy pasożyt-żywiciel dokładnie skorelowane czasowo, środowiskowo i liczebnościowo w swoim rozwoju. Pasożytowane są bez wyjątku
wszystkie owady, zarówno „szkodliwe” w przekonaniu człowieka jak i „obojętne”.
Wśród owadów obok fitofagów i zoofagów istnieje duża grupa saprofagów, których pokarmem są martwe szczątki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Można powiedzieć, że pełnią one funkcję „służby sanitarnej”
w ekosystemach. Owady saprofagiczne obejmują gatunki odżywiające się
martwymi szczątkami pochodzenia roślinnego – humusofagi, ksylofagi, kariofagi, martwymi organizmami zwierzęcymi – nekrofagi oraz odchodami
zwierzęcymi – koprofagi. Odżywianie się saprofagów wiąże się z rozkładem
martwej materii organicznej w procesie humifikacji lub gnicia, co prowadzi
do przekształcania ich w związki mineralne i próchnicę, przyczyniając się do
powrotu i obiegu pierwiastków w przyrodzie.
Widzimy zatem jak różnorodne środowiska zamieszkiwane są przez owady. Praktycznie nie ma ekosystemu, w którym określone gatunki owadów nie
wypełniałyby podstawowych funkcji na kilku poziomach troficznych. Przykładowo w stosunkowo ubogim borze sosnowym w warstwie ściółki żyje
z jednej tylko rodziny chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae) około 100
gatunków (SZUJECKI 1983). Na wrzosowiskach różnymi częściami tej rośliny
odżywia się około 350 gatunków owadów należących do wielu rzędów (K ARCZEWSKI 1967). Wreszcie na dębie jako środowisku rozwoju zarejestrowano
około 800 gatunków owadów (SZUJECKI 1983).
Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że dla owada, który jest często bardzo małym zwierzęciem, niejednokrotnie jego środowisko rozwoju ogranicza się tylko do pewnej części widzianego przez nas ekosystemu. Przykłado-
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wo człowiek jako ekosystem postrzegał będzie dąbrowę, w której zachwyca
nas piękno drzew i runa kwitnącego wiosną. Natomiast dla setek gatunków
owadów mikroekosystemem jako zamkniętą całością będzie przykładowo
dziupla wypełniona próchnem w jednym z pni drzew we wspomnianym lesie.
Współczesne badania faunistyczno-ekologiczne prowadzone nad różnymi
grupami systematycznymi owadów w Polsce, jednoznacznie wskazują na sukcesywne zmniejszanie się bioróżnorodności tej grupy zwierząt w naszym kraju. Nie może to być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę stałe ograniczanie środowisk ich rozwoju. Wiele gatunków stało się bardzo rzadkimi, wycofało się
na nieliczne stanowiska o charakterze reliktów wtórnych. Są i takie gatunki
owadów, które w naszym kraju wymarły.
Do głównych przyczyn tych niekorzystnych tendencji obserwowanych
w świecie owadów należy zaliczyć:
1. Zbyt małą lesistość obszaru Polski, przy znacznym zdegradowaniu ekosystemów leśnych przez wprowadzenie jednowiekowych monokultur sosnowych na znacznym obszarze Polski niżowej, bądź świerkowych w górach.
Spowodowało to rozerwanie zasięgów licznych gatunków leśnych, przykładowo: Diarsia dahli (HBN.), Lacanobia aliena (HBN.) czy Xestia ashworthi
(DOUBL .) (Lepidoptera). Gatunki te występują nie rzadko w Polsce zachodniej, brak ich w Polsce środkowej, która jak wiadomo jest silnie odlesiona i następnie występują w Polsce wschodniej, szczególnie jej części
północnej (NOWACKI, 1998). Jednocześnie w nienaturalne już w większości środowiska leśne, z których wyparte zostały rodzime gatunki owadów,
wnikają gatunki obce, najczęściej eurytopowe, związane ze środowiskami
wtórnymi (SZUJECKI 1976).
2. Prowadzenie przez leśników, także w lasach o charakterze ochronnym (rezerwaty przyrody, parki narodowe i parki krajobrazowe) pełnej gamy zabiegów pielęgnacyjnych, które pozbawiają te środowiska cennych przyrodniczo mikroekosystemów rozkładającego się drewna (dziuple i próchnowiska, stojące martwe drzewa, leżanina itp.). W środowiskach tych zamieszkuje wiele gatunków owadów. Przykładowo z chrząszczy z rodziny
kusakowatych, liczącej w Polsce około 1000 gatunków blisko 30 % występuje w tych środowiskach. Także kilkaset gatunków muchówek zasiedla
wspomniane środowiska. Wiele gatunków błonkówek, motyli i innych
owadów wykorzystuje środowiska dziupli jako miejsca gniazdowania,
przepoczwarczania się lub zimowania. Jako efekt omawianych zabiegów
znacznie ograniczyły się stanowiska występowania gatunków takich jak:
Lucanus cervus (L.), Osmoderma eremita (SCOP.) czy Elater ferrugineus L.
(BUCHHOLZ i in. 1993; BUCHHOLZ, OSSOWSKA 1995).
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3. Intensyfikację rolnictwa z okresu lat 1970–80, kiedy to wystąpiło maksimum zużycia nawozów mineralnych i pestycydów w przeliczeniu na hektar. Oddziaływanie tego typu gospodarki poskutkowało degradacją środowiska na skutek przedostawania się tych substancji chemicznych do gleby i
wód gruntowych. Spektakularnym przykładem może być Acherontia atropos (L.) (Lepidoptera: Sphingidae), która do lat 60-tych dość często obserwowana była jako gąsienica na ziemniakach. Od czasu intensyfikacji uprawy tej rośliny i powszechnego stosowania pestycydów przeciwko stonce
ziemniaczanej brak jest danych o występowaniu gąsienic tego migrującego
zawisaka.
4. Intensyfikację w XX wieku prac melioracyjnych mających na celu osuszenie środowisk wilgotnych (torfowisk, podmokłych łąk). W ten sposób bezpowrotnie zniszczono znaczną część reliktowych ekosystemów torfowiskowych w Polsce środkowej i zachodniej, a także w Polsce wschodniej. Efektem tego było wycofanie się, jedynie na stanowiska w Polsce północnowschodniej, bardzo wielu gatunków owadów związanych z tymi ekosystemami, przykładowo: Colias palaeno (L.), Boloria eunomia (Esp.), Anarta
cordigera (THNBG.), Catocala pacta (L.) i wiele innych (B USZKO 1997;
NOWACKI 1996).
5. Rozwój przemysłu i związana z nim nadmierna urbanizacja ośrodków
przemysłowych. Gwałtowny rozwój przemysłu jaki datuje się na koniec
XIX i XX wiek, obejmujący coraz większe obszary naszego kraju, doprowadził do długotrwałego, silnego zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wody. Spowodowało to daleko posunięte, często katastrofalne przekształcenia naturalnych środowisk. Szczególnie niebezpieczne i brzemienne w
skutkach dla owadów było zanieczyszczenie zbiorników wodnych (SCHNAIDER 1976). Z drugiej strony chodzi o zmiany jakim podlegają naturalne
środowiska w wyniku urbanizacji. W środowiskach takich następuje daleko posunięta synantropizacja fauny. Jest ona efektem zasadniczych zmian
jakie zachodzą w gospodarce cieplnej, wodnej i glebowej, które prowadzą
do przekształceń całych ekosystemów (PISARSKI, TROJAN 1976).
6. Bezpośredni negatywny wpływ człowieka na owady – „zadeptywanie”.
Znaczenie tego czynnika zdecydowanie wzrosło w okresie XX wieku ze
względu na powszechność i masowość turystyki ukierunkowanej głównie
na atrakcyjne, najcenniejsze przyrodniczo, naturalne ekosystemy (OKO ŁÓW 1976). Przykładowo ze względu na powszechność wczasów nadmorskich w okresie XX wieku, zadeptano wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku
ekosystemy boru bażynowego. Przetrwały one jedynie w Słowińskim Parku Narodowym i na innych obszarach nadmorskich wydzielonych spod tu-

12

J. NOWACKI

rystyki i rekreacji. Obszarami takimi są m.in. tereny wojskowe np.
w Mrzeżynie, czy strefa przygraniczna okresu międzywojennego pomiędzy
Łebą, a Jastrzębią Górą. W rejonach tych, jako relikty wtórne, utrzymują
się gatunki charakterystyczne dla tego ekosystemu, które wyginęły na pozostałej części wybrzeża np.: Xestia agathina (DUP .), Xestia castanea
(ESP .), Paradiarsia glareosa (E SP.) i inne (NOWACKI 1994). Podobnie negatywne skutki oddziaływania obserwuje się na szlakach turystycznych
szczególnie w górach, gdzie owady zadeptywane są bezpośrednio przez
miliony stóp przemierzających te szlaki każdego roku (STARZYK 1974).
7. Niewłaściwie rozumiane i prowadzone zabiegi „Konserwacji przyrody”.
Jednym z zabiegów powszechnie stosowanym, wykonywanym najczęściej
na zlecenie Konserwatorów Przyrody jest leczenie starych drzew. W ostatnich latach pojawiła się nawet specjalność „CHIRURGIA DRZEW”,
a co za tym idzie specjaliści „CHIRURDZY” (CHACHULSKI 1992). Nie
byłoby specjalnego problemu gdyby zajmowali się oni wyłącznie zielenią
miejską i ogrodów rekreacyjnych. Niestety bardzo często w gestii zainteresowań zawodowych tych specjalistów znajdują się stare, rodzime dla polskich lasów drzewa, najczęściej samotnie rosnące w terenach wiejskich lub
na obszarach dworskich parków. W takich drzewach nieomal zawsze występują dziuple wypełnione próchnem. Co na tą okoliczność zaleca wspomniany podręcznik ? Należy przeczytać rozdział: „Leczenie i pielęgnowanie ubytków”, w którym mówi się: „ [...] w przypadku „Ubytku Wgłębnego” wyczyścić go, przeprowadzić impregnację, a następnie zabezpieczyć
krawędzie funabenem”. Zgroza, już teraz wszyscy specjaliści zajmujący się
grupami owadów żyjących w tych mikroekosystemach, przykładowo koleopterolodzy zajmujący się: Aleculidae, Cetoninae, Dynastinae, Oedemerinae, Elateridae, Staphylinidae i innymi powinni zmienić grupę swoich zainteresowań lub podjąć akcję edukacyjną i legislacyjną na rzecz ochrony
tych środowisk.
8. Brak właściwie ugruntowanej świadomości społeczeństwa o konieczności
i możliwościach ochrony przyrody, co gorsza dotyczące często osób bezpośrednio związanych z ochroną przyrody: pracowników administracji państwowej i samorządowej. Efektem tego jest częste niezrozumienie i brak
poparcia w prowadzonych postępowaniach zmierzających do ochrony
owadów. Jako przykład posłużyć może nieutworzenie do chwili obecnej
rezerwatu przyrody na obszarze torfowiska węglanowego w Zawadówce
koło Chełma. Na wspomnianym, bardzo ograniczonym stanowisku występuje jedyna w Polsce, stosunkowo silna populacja prawnie chronionego
gatunku motyla dziennego Coenonympha oedippus (F.), znajdującego się
także na liście gatunków chronionych konwencją berneńską. Występuje
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tam także kilka innych gatunków owadów, dla których jest to jedyne lub
jedno z niewielu stanowisk występowania w Polsce. Przykładem może tu
być Xylomoia strix MIKKOLA, znana w Polsce tylko ze wspomnianego stanowiska (na świecie znane są jedynie 4 stanowiska tego gatunku). Operat
do projektu utworzenia rezerwatu przekazano Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Chełmie w 1992 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty niezmiernie ważnym zadaniem dla środowiska entomologów w nadchodzącym XXI wieku staje się zintensyfikowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do ochrony owadów, zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie zapisami prawnymi (RYNARZEWSKI, JĘ DRASZYK 2000). Po ratyfikowaniu w 1995 roku przez nasz kraj Berneńskiej
Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk, a także uchwaleniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z art. 21. mówiącym: „Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu [...]” mamy prawo
i obowiązek upomnieć się o zabezpieczenie bioróżnorodności świata owadów w naszym kraju. Tym bardziej, że na Walnym Zgromadzeniu Członków
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w dniu 4 września 1998 roku
w Poznaniu, uchwalona została zmiana zapisu w statucie naszego Towarzystwa dająca nam statutowe prawo i obowiązek zajmowania się tą problematyką (w rozdziale II Cel i środki działania wprowadzono w § 6 „Celem Towarzystwa jest [...], działanie w zakresie ochrony ginących i zagrożonych gatunków owadów, [...]”
Sądzę, że Konferencja nasza, której efektem jest niniejsze wydawnictwo
przyczyni się do poprawy warunków życia owadów w Polsce w perspektywie
XXI wieku.

SUMMARY
The effect of anthropogenic factors, increasing within the last decades causes great
changes in ecosystems, often assuming a form of catastrophes. It is thus obvious that increasingly more numerous species of plants and animals, including insects cannot adapt to
the rapidly changing ecological factors.
Contemporary faunistic-ecological studies on insects clearly indicate a gradual decrease
in biodiversity of this group in Poland. This is not surprizing, considering the constant limitation of the environments of their development. Many species have become very rare, limited to few localities, being now secondary relicts. Some species have even become extinct in
Poland.
Main reasons for these adverse trends observed also in our country, are discussed in the
papers.
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Formy ochrony owadów w Polsce w świetle doświadczeń innych
krajów i zaleceń Unii Europejskiej
Forms of insect conservation in Poland in the light of experience of other
countries and recommendations of European Union
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ABSTRACT: The authors describe contemporary methods of insect conservation in
Poland and Europe with particular reference to the solutions proposed by the European
Union. Lists of species protected by Bern Convention and EU Habitat Directive are
presented, and the criteria of selection of species inclusion on the list are discussed.
Some new insect species-candidates for the Habitat Directive list are proposed.
KEY WORDS: insects conservation, Poland, Europe, Bern Convention, Habitat
Directive.

Powszechnie cytowane stwierdzenie, iż owady stanowią około 3/4 światowej i europejskiej bioróżnorodności (bogactwa gatunków) staje się powoli
truizmem. Zakładając, iż tak jest w istocie, przyjmując ponadto inne założenie, iż tempo wymierania gatunków nie różni się istotnie między rozmaitymi
grupami systematycznymi (niestety wszystko wskazuje, że różni się) możemy przyjąć, iż 3/4 gatunków zagrożonych i ginących na świecie to owady.
Przyjmując, iż gatunki nie różnią się od siebie pod względem wartości
(co innego przypisywane im wartości przez ludzi), powinniśmy oczekiwać,
iż 3/4 pieniędzy przeznaczonych na ochronę i ratowanie gatunków, powinno być przeznaczone na ochronę owadów. Niestety to jest zbyt piękne aby
było prawdziwe.
Wróćmy jednak do rzeczywistości. Głównym celem niniejszego artykułu
jest omówienie wysiłków krajów europejskich w sprawie ochrony owadów.
Zagadnienie zostanie przedstawione na przykładzie działań Unii Europej-
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skiej, bowiem to właśnie ustawodawstwo unijne już nas zaczyna obejmować,
jako tzw. kraj akcesyjny. Musimy stwierdzić, iż ochrona owadów ma w całej
Europie duże znaczenie. W znaczących krajach Unii, np. Wielkiej Brytanii,
Holandii czy Francji, prowadzi się bogate programy restytucji wymarłych gatunków owadów, a także programy monitoringu owadów. Poziom tych prac
i programów jest bardzo wysoki, z dużym udziałem pracowników nauki,
i obok USA kraje te możemy zaliczyć do wiodących w dziedzinie ochrony
owadów.
Na zagadnienie ochrony owadów możemy spojrzeć z różnych punktów
widzenia. Ekologiczny punkt widzenia (Tab. I) kreuje cztery formy ochrony
owadów:
– Ochrona owadów poprzez ochronę ekosystemów, w których żyją;
– Ochrona owadów poprzez ochronę siedlisk, które zajmują;
– Ochrona owadów poprzez inne gatunki, tzw. osłonowe (świadomie wyreżyserowany efekt pośredni), których ochrona pozwala na utrzymanie ekosystemów, siedlisk i nisz gatunków im współtowarzyszących;
– Ochrona bezpośrednia gatunków, zarówno bierna jak i czynna.
Europejski model ochrony przyrody nie bierze pod uwagę jeszcze jednej
formy ochrony owadów (z punktu widzenia ekologii). Chodzi o ochronę gatunków migrujących (przez gatunki migrujące rozumieć tu należy gatunki,
które podlegają ukierunkowanej dyspersji, całej lub istotnej części populacji). Wydaje się, iż zagadnienie to zostało potraktowane marginalnie ze
względu na brak rozeznania zagadnienia wśród ludzi zajmujących się profesjonalnie ochroną przyrody. Dla porównania warto podać, iż program
ochrony gatunku migrującego i jego siedlisk jest z powodzeniem realizowany w Ameryce Północnej w odniesieniu do motyla Danaus plexippus (L.).
W Europie opublikowano ostatnio sporo (jest ich chyba już ponad 20 wliczając w to prace poświęcone poszczególnym rzędom) monografii i podręczników zajmujących się wyłącznie ochroną owadów (bezkręgowców), w tym
ochroną poszczególnych ich grup (m.in.: NEW 1995; FRY, LONSDALE 1991;
COLLINS, THOMAS 1991).
Należy podkreślić iż ochrona owadów znajduje swoje miejsce także w innych podręcznikach poświęconych tzw. „Conservation Biology”. Jako znakomite przykłady podać tu można opracowania: SPELLERBERG’a i współautorów (1991), gdzie ochronie owadów poświęcone są dwa rozdziały (BRAKEFIELD 1991; T HOMAS 1991), oraz monografię E DWARDS’a i współautorów
(1993), gdzie również znajdujemy rozdział poświęcony ochronie owadów
(WEBB , THOMAS 1993).
Wymienione wyżej prace mają bezpośrednie przeniesienie do praktyki.
Unia Europejska poprzez Radę Europy wydaje w serii „Nature and Environment” opracowania poświęcone ochronie środowiska i przyrody dotyczą-
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ce m.in. ochrony gatunków czy ekosystemów. Wśród nich znaleźliśmy następujące dotyczące bezpośrednio ochrony owadów (publikacje są numerowane chronologicznie):
Publikacja nr 23:Threatened Rhopalocera (butterflies) in Europe, 1981.
Publikacja nr 35: Invertebrates in need of special protection in Europe 1987.
Publikacja nr 38: The protection of dragonflies (Odonata) and their biotopes 1988.
Publikacja nr 42: Saproxylic invertebrates and their conservation 1989.
Publikacja nr 44: The biological significance and conservation of Hymenoptera in Europe 1990.
Publikacja nr 51: Towards the conservation of aculeate Hymenoptera in Europe 1991.

Tab. I. Przykłady metod stosowanych w ochronie owadów z punktu widzenia ekologii.
Examples of methods used in insect conservation bases on ecological criteria.
Metoda
ochrony

Forma bierna

Forma czynna

Stosowana
w Europie

Stosowana
w Polsce

Conservation
method

Strict
conservation

Active
protection

Applied
in Europe

Applied
in Poland

1

2

3

4

5

Poprzez
ochronę
ekosystemów

rezerwaty
ścisłe

rezerwaty
częściowe

tak

tak

By ecosystem
protection

strict nature
reserves

active protection
of nature reserves

yes

yes

Poprzez
ochronę
siedlisk

np. zachowanie
próchniejących
drzew

np. koszenie
łąk

tak

tak

By conservation
of habitats

e.g. by protection
of decaying
wood

e.g. mowing of
meadows

yes

yes

Poprzez
gatunki
osłonowe

ta metoda
ochrony wymaga czynnego
wsparcia gatunku osłonowego

czynna ochrona w odniesieniu
siedlisk gatunku do owadów nie
osłonowego

w odniesieniu
do owadów nie

By target
(umbrella)
species

this method needs
active support of
target species

active protection
of habitats of
target species

not in case of
insects

not in case of
insects
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1

2

3

4

5

Ochrona
bezpośrednia
gatunków

wprowadzenie
na listy gatunków chronionych, zagrożonych itp.

projekty restytucji, reintrodukcji, wspomagania populacji określonego gatunku

tak,
np. gatunki
motyli
z rodzaju
Maculinea
EECKE

tak,
np. niepylak
apollo
(Parnassius
apollo L.)

By strict
protection
of species

list of protected,
threatened, etc.
species

projects of recove- yes
ry, reintroduction, e.g. Maculinea sp.
population suppor- butterflies
ting of particular
species

yes
e.g. apollo butterfly
(Parnassius
apollo L.)

Ochrona
gatunków
migrujących

wprowadzenie
na listy gatunków migrujących, zagrożonych, chronionych itp.

czynna ochrona
gatunku
i jego siedlisk

nie

nie

By protection of
migrating species

list of protected
and threatened
species include
migrating insects

active protection
of species and its
habitats

no

no

Powyższe publikacje (a znamy ich niepełną listę tylko do 1998 r.) wskazują na znaczne zainteresowanie Rady Europy zagadnieniami ochrony
owadów. Warto zaznaczyć, iż w innych publikacjach wydanych w tej serii
dotyczących ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków, również – mniej
lub bardziej marginalnie – omawiane są sprawy ochrony owadów.
Problemy ochrony owadów pojawiają się również w ochronie planistycznej. Europejski program inwentaryzacji cennych przyrodniczo siedlisk –
„CORINE PROJECT” obejmuje m.in. gatunki ważne z punktu widzenia
wartości przyrodniczej i ochrony biotopów w Europie. Europejska Baza Danych programu „CORINE BIOTOPES” (First Report 1998) publikuje listę
(Tab. II), w której pod względem rekordów bezkręgowce się nie wyróżniają,
jednak pod względem gatunków zajmują drugą pozycję po roślinach.
Ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu, skupimy się na
dwóch dokumentach, stanowiących zarazem wyznacznik ogólnoeuropejskiego poziomu ochrony owadów. Pierwszym z nich jest Konwencja Berneńska
powstała w 1979 r. (Convention on the conservation 1995), drugim Dyrektywa Habitatowa Rady Europy przyjęta w 1992 r. Jej polskie tłumaczenie
można znaleźć w materiałach konferencji przeprowadzonej w 1999 r. w Świeradowie Zdroju (Przygotowanie do projektu... 1999). Oba dokumenty wymie-
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Tab. II. Liczba rekordów i gatunków poszczególnych grup systematycznych roślin i zwierząt
w bazie danych projektu „CORINE BIOTOPES”.
Number of records and species among several systematic group of plants and animals within the „CORINE BIOTOPES” database.
Grupa systematyczna

Liczba rekordów

Liczba gatunków

Systematic group

Number of records

Number of species

Ssaki
Mammals

10 000

203

71 000

616

12 000

188

3 500

404

10 000

2 845

112 000

10 000

Ptaki
Birds

Gady i płazy
Reptiles and amphibians

Ryby
Fishes

Bezkręgowce
Invertebrates

Rośliny
Plants

niają listy owadów, które powinny podlegać ochronie na terytorium państw,
które podpisały Dyrektywę bądź przystąpiły do Konwencji (Tab. III). W obu
dokumentach łącznie znajduje się 57 gatunków owadów, ale już ogólne porównanie grup systematycznych wskazuje, iż zebrane one zostały przypadkowo.
Artykuł 6 Konwencji Berneńskiej mówi, iż każde państwo, które przystąpiło do Konwencji dokona niezbędnych i właściwych legislacyjnych i administracyjnych czynności dla zapewnienia specjalnej ochrony gatunkom wymienionym w dodatku II (gatunki ściśle chronione), zaś artykuł 7 mówi o zapewnieniu ochrony gatunkom wymienionym w dodatku III (gatunki chronione),
w tym regulowane powinny być metody i czasokres ich eksploatacji.
Do taksonów wymienionych w Dyrektywie Habitatowej zaliczamy gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które na jej terytorium
są zagrożone (z wyjątkiem tych, które nie są zagrożone w pozostałej części
swojego areału w obrębie Palearktyki), lub podatne na zagrożenie, czy rzadkie, albo też endemiczne, które są wymienione w załączniku II, IV lub V.
Szczególnie ważne dla Wspólnoty są gatunki oznaczone gwiazdką (Wspólnota ponosi za nie szczególną odpowiedzialność). Art. 3 mówi, iż dla ochrony m.in. tych gatunków zostanie utworzona specjalna sieć ekologiczna pod
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Tab. III. Listy gatunków owadów znajdujących się wśród gatunków chronionych w Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej przyrody i naturalnych siedlisk w Europie oraz
Dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie naturalnych siedlisk i dzikiej faunie i florze.
A – Gatunki ściśle chronione, B – Gatunki chronione, C – Gatunki, których
ochrona wymaga tworzenia obszarów ochronnych, D – Gatunki wymagające
ochrony ścisłej, E – Gatunki, których egzystencja w stanie dzikim wymaga kontroli i zarządzania.
List of insect species included in Bern Convention on the protection of wild nature
and conservation of natural habitats in Europe and Habitat Directive of the European Union.

Serial number

Liczba porządkowa

A – Strictly protected species, B – Protected species, C – Species requiring habitat conservation, D – Species requiring strict protection, E – Species requiring
management and control in wild.
Konwencja
Berneńska
Nazwa gatunku
Species

1

2

Dyrektywa Habitatowa
Habitat Directive

Bern
Convention

A

B

C

D

E

3

4

5

6

7

+

+

1

Mantodea
Apteromantis aptera

+

2
3
4

Odonata
Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca

+
+
+

5
6
7

Coenagrion freyi
C. mercuriale
Cordulegaster trinacrie

+
+
+

8
9
10

Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
L. caudalis

+
+
+

+

+
+
+

11
12
13
14

L. pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

15

Oxygastra curtisii

+

+

+

+

+
+

+
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2

3

16
17

Stylurus flavipes
Sympecma braueri

+
+

4

5

6

7

+
+

Orthoptera
18
19

Baetica ustulata
Saga pedo

+
+

20

Coleoptera
Buprestis splendens

21
22
23

Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus

24
25
26

Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus

27
28
29

Lucanus cervus
Morimus funereus
Osmoderma eremita

30

Rosalia alpina

31
32

Lepidoptera
Apatura metis
Callimorpha quadripunctata

+

33
34
35

Coenonympha hero
C. oedippus
Erebia calcaria

+
+
+

36
37
38

E. christi
E. sudetica
Eriogaster catax

+
+
+

39
40
41
42

Euphydryas aurinia
Fabriciana elisa
Graelsia isabellae
Hypodryas maturna

+
+

43
44
45

Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar

+
+
+

46
47

Maculinea arion
M. teleius

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+*
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+*

+

+

+*

+

+
+*
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
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1

2

3

4

5

6

48

M. nausithous

+

+

+

49
50
51

Melanargia arge
Papilio hospiton
P. alexanor

+
+
+

+
+

+
+
+

52
53
54

Parnassius apollo
P. mnemosyne
Plebicula golgus

+
+
+

55
56

Proserpinus proserpinus
Zerynthia polyxena

+
+

Razem

51

Total

+

7

+
+
+
+
+

2

31

44

1

* – gatunki „szczególnie ważne"
* – „especially important” species

nazwą „NATURA 2000” (sieć ta obejmie te obszary, na których występują
gatunki wymienione w załączniku II). Art. 12 mówi, iż państwa członkowskie
ustanowią system ścisłej ochrony dla gatunków wymienionych w załączniku
IV (gatunki wymagające ochrony ścisłej). W odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku V, w art. 14 wskazuje się, iż eksploatacja nie powinna zachwiać utrzymaniem tych gatunków w stanie dzikim. Dyrektywa wskazuje również na obowiązek wspierania przez państwa członkowskie, badań
i monitoringu gatunków znajdujących się na wymienionych listach, a także
pokazuje jak wpisywać nowe gatunki na listy.
Kryteria jakim powinny odpowiadać gatunki wpisane na listy (dotyczy to
obu konwencji), przygotowane zostały w raporcie COLLINS’a i WELLS ’a
(1987). Brzmią one następująco:
1. Gatunek powinien być p o w a ż n i e z a g r o ż o n y (kategorie IUCN:
E i V) lub być z innych powodów gatunkiem szczególnej troski ochronnej;
2. G ł ó w n a c z ę ś ć a r e a ł u gatunku powinna znajdować się
w Europie;
3. Gatunek powinien być ł a t w y d o i d e n t y f i k a c j i, i ogólnie
znany;
4. Jako formy taksonomiczne uwzględniać można jedynie „ d o b r e ” g a t u n k i (a nie podgatunki czy odmiany);
5. Gatunki zamieszczane na listach powinny reprezentować możliwie szeroką gamę siedlisk, preferowane powinny być jednak s i e d l i s k a
s z c z e g ó l n i e z a g r o ż o n e (np. torfowiska, bagna, wydmy, murawy wysokogórskie itp.);
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6. Przy doborze gatunków należy uwzględniać możliwie s z e r o k i
a s p e k t s y s t e m a t y c z n y.
7. Lista powinna uwzględniać w miarę możności, z n a c z n y o b s z a r
g e o g r a f i c z n y.
Na koniec uwaga: owady są e l e m e n t e m s t r a t e g i i o c h r o n y
p r z y r o d y budowanej przez kraje Unii Europejskiej. Nie zwalnia to nas
jednak od obowiązku budowania krajowej strategii, w tym strategii rozpatrywanej dla poszczególnych taksonów. Szczególnie uprawniona jest strategia
ochrony owadów, gdyż jest to z punktu widzenia zachowania europejskiej
bioróżnorodności, kluczowa grupa gatunków.
Nasza opinia o zestawie gatunków owadów wprowadzonych na listy załączone do „Konwencji Berneńskiej” oraz „Dyrektywy habitatowej”
W obu cytowanych dokumentach znalazło się łącznie 56 gatunków owadów. Jak wspomniano, dobór ich był przypadkowy, a poszczególne pozycje
nie zawsze spełniają warunki wyżej podanych kryteriów. Szczególnie dotyczy
to punktów: 3, 5, 6, 7 – o czym dalej, tu jednak trzeba dokonać niewielkiej
dygresji, która może wyjaśnić niektóre kulisy działań „Europejskiego Komitetu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych” w interesującym nas zakresie. Otóż w publikacji nr. 35 „Nature and environment” z 1987 r. (reprint
z 1996 r.) znajdujemy na stronie 160 listę współpracowników w zakresie Invertebrata z poszczególnych krajów. Polskę reprezentują: A. PIECHOCKI ,
B. POKRYSZKO, A. RIEDEL – a więc wyłącznie malakolodzy. Ponadto kilku
malakologów znajdujemy wśród pozostałych nazwisk (są nimi na pewno:
V. LOŽEK z Czech, I. M. LICHARIEW z Rosji, A. V. GROSSU i D. LUPU z Rumunii (innych nie znamy). A więc na 73 współpracowników „Komitetu” występuje co najmniej siedmiu malakologów (czyli 10%), przy czym są to specjaliści głównie od ślimaków. Jeśli to przełożymy na liczbę gatunków otrzymamy monstrualną hiperreprezentację. Z pozostałych nazwisk znamy tylko
dwa: ekologa GILAROV'a z Rosji i trichopterologa MALICKY’ego z Austrii.
Nie znalaźliśmy w tym wykazie ani jednego znanego nam koleopterologa...
A jakie są wyniki pracy tego zespołu? – na 93 proponowanych gatunków bezkręgowców aż 28 to ślimaki! Oczywiście nie mamy nic przeciwko ślimakom,
a nawet bardzo je cenimy ze względu na ich znaczenie zoogeograficzne, ale
w omawianym przypadku takie proporcje są absolutnie sprzeczne z punktem
6 wyżej podanych kryteriów.
Powyższa dygresja pozwoli także nam zrozumieć dlaczego wśród 56 gatunków owadów z obu omawianych dokumentów aż 16 stanowią ważki. Pozostałe to głównie motyle (26) i chrząszcze (11) oraz 2 gatunki prostoskrzydłych i 1 modliszka. Brak jakichkolwiek błonkówek, jętek, chruścików, pluskwiaków itd. Natomiast znów obserwujemy nadreprezentację ważek, grupy
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ubogiej w gatunki. Zapewne spośród entomologów najlepsze „dojścia” do
merytorycznych decydentów miał pan Jan VAN TOL z Holandii... Ale być
może opisana sytuacja to nie tyle aktywność np. malakologów i pana
VAN TOL'a, co brak aktywności hymenopterologów, efemeropterologów itd.
oraz słaba „siła przebicia” nawet koleopterologów, a więc specjalistów od
jednego z najbogatszych w gatunki rzędów, a na pewno najbardziej wszędobylskiego na naszym globie. Niezależnie od wszystkiego powinien jednak
czuwać nad sprawą w „Komitecie” jakiś „neutralny” koordynator (np. ekolog bez specjalnych preferencji systematycznych) dla ustalenia właściwych
proporcji, zgodnie z „duchem i literą prawa”, czyli wspomnianym 6-tym
punktem kryteriów.
Brak również konsekwencji przy przestrzeganiu punktu 5 kryteriów. Np.
na 11 gatunków chrząszczy, trzy reprezentują (bardzo słusznie!) tzw. element puszczański (inaczej: relikty lasów pierwotnych): Buprestis splendens
FABR., Limoniscus violaceus (Ph. W. MÜLL.), Cucujus cinnaberinus (SCOP.),
ale i tak przewagę mają ksylo- i kariofagi – niekoniecznie bardzo zagrożone
(5 gatunków), a dwa to gatunki wodne. A gdzie reprezentanci siedlisk ekstremalnych, najbardziej obok „puszcz” narażonych na zniszczenie przez cywilizację, a więc torfowisk, słonawisk, wydm, biotopów wysokogórskich
(poza „nominowanym” Carabus olympiae SELLA) itd.?
A jak jest z przestrzeganiem „możliwie szerokiego spektrum geograficznego” (punkt 7)? – też nie najlepiej. Wprawdzie ze wspomnianych list 28 gatunków notowanych jest np. w naszym kraju, co stanowi 50% (aż – czy zaledwie?). Ale pozostała połowa to gatunki lokalne – zachodnie albo południowo-zachodnie. A dlaczego brak arktycznych, karpackich, wschodnioeuropejskich? – te czekają zapewne na nominowanie przez nas, entomologów ze
środkowej Europy, która kandyduje do Unii Europejskiej.
Nie zawsze był przestrzegany punkt 3 kryteriów; kilka „nominowanych”
ważek trudno rozróżnić niespecjaliście. Ale to jest tylko drobną niekonsekwencją w porównaniu chociażby ze ślimakami (na liście umieszczono aż
cztery bardzo podobne świdrzyki z rodzaju Vertigo O. F. MÜLL . !).
Nasze propozycje
Wysunięcie listy gatunków owadów spełniających kryteria omawianych
dokumentów dla uzupełnienia owej niekompletnej listy jest zadaniem, którego muszą podjąć się entomolodzy Europy środkowej, a zapewne większa
część tego zadania spadnie na specjalistów polskich. A oto kilka naszych
propozycji dotyczących chrząszczy:
– W zakresie zagrożonych próchnojadów, Ceruchus chrysomelinus (H O CHENW.) i Aesalus scarabaeoides (PANZ .) bardziej zasługują na ochronę
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niż Lucanus cervus (L.) czy Osmoderma eremita (SCOP.) (ta ostatnia ma
podobno niejasny status systematyczny i w Europie środkowej mogą być
dwa bardzo podobne gatunki).
– Spośród gatunków „puszczańskich”: raczej bardziej zagrożony i rzadszy
jest Cucujus haematodes ER. niż C. cinnaberinus (SCOP.); oczywiście mogą
być chronione oba (np. jako rodzaj Cucujus FABR .).
– Z tyrfobiontów na ochronę zasługują np. wschodnioeuropejski Carabus
menetriesi HUMM. i C. nitens L.
– W zakresie halobiontów – np. Polistichus connexus (GEOFFR .) i Dicheirotrichus gustavii (CROTCH) oraz gatunki z rodzaju Pogonus NICOL.
– Z reliktów stepowych – Carabus scabriusculus OLIV., C. besseri FISCH. i gatunki z rodzaju Dorcadion DALMAN (a zwłaszcza D. scopolii (HERBST)).
– Z wysokogórskich – Carabus fabricii DUFT., C. transylvanicus DEJ., Nebria
tatrica MILL., Deltomerus tatricus (MILL .) i Leistus montanus S TEPH.,
a z mezoalpejskich Carabus irregularis FABR. i C. obsoletus STURM oraz
Psudogaurotina excellens (BRANCS.). Z pośród subalpejskich gatunków
ziołoroślowych na uwagę zasługuje największy ryjkowiec europejski – Liparus glabrirostris KÜSTER, którego zasięg wyraźnie się kurczy.
– Spośród „parasynantropijnych” gatunków związanych z gospodarką ludzką i domostwami zasługują na preferowanie: największy kusak europejski
Emus hirtus (L.), a także „piwniczne” dawniej gatunki: Sphodrus leucophthalmus (L.), Aechmites terricola (HERBST ), Blaps mortisaga (L.).
Z pewnością specjaliści od innych grup owadów mogą przedstawić podobne propozycje (oparte na przedstawionych wyżej kryteriach) w swoim zakresie działania.
Odrębnym zagadnieniem jest słuszność kryterium 2. W Europie (w tym
także u nas) notujemy wiele skrajnych (np. zachodnich czy północnych) stanowisk owadów o większym zasięgu wschodnim lub południowym. Stanowiska te często mają charakter wyspowy i reliktowy, a główne populacje w Azji
nie podlegają żadnej ochronie i przy – powszechnej w gospodarkach
„III świata” – niedbałości o ochronę środowiska mogą ulec szybkiemu zniszczeniu. Może się zdarzyć, iż za pół wieku stanowiska europejskie będą już jedynymi pewnymi ostojami takich gatunków i powstanie sytuacja podobna do
losu niektórych dużych kręgowców o małej tolerancji środowiskowej, które
mogą przetrwać tylko w rezerwatach i ... ogrodach zoologicznych. Taki los
czeka być może duże koprofagi stepowe związane w Europie z gospodarką
pasterską (np. Sisyphus schaefferi (L.), Oniticellus fulvus (GOEZE ) i inne).
Może więc należałoby zawczasu pomyśleć o korekcie wspomnianego kryterium, aby zabezpieczyć na dłuższy czas bioróżnorodność fauny europejskiej,
a tym samym globalnej.
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SUMMARY
The authors describe contemporary methods of insect conservation in Poland and Europe with particular reference to the solutions proposed by the European Union. Forms of
insect conservation and its effectiveness are discussed, and lists of species protected by Bern
Convention and EU Habitat Directive are presented. Criteria of species inclusion in the list
are described and discussed. Based on the criteria some new insect species are proposed as
candidates for the Habitat Directive list.
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ABSTRACT: The article is intended to analyse Polish legal regulations which are concerned
with conservation of insects.
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W kręgach osób zajmujących się różnoraką problematyką przyrodniczą,
panują przekonania i opinie o nieistnieniu skutecznego prawa zapewniającego ochronę dóbr natury. Tylko czy rzeczywiście prawo takie nie istnieje? Być
może u podstaw sądów tych leży nie tyle brak prawa, co raczej jego nieznajomość. W konsekwencji wiele inicjatyw, podejmowanych przez osoby którym
leży na sercu dobro przyrody i jej zasobów, jest nieskutecznych i najczęściej
kończy swój żywot w biurkach urzędników różnych szczebli administracji
państwowej. Niestety nieznajomość instrumentów prawnych w dziedzinie
ochrony przyrody nie ogranicza się do zwykłych obywateli, członków organizacji społecznych zajmujących się m.in. ochroną przyrody. Często bowiem to
wręcz osoby pracujące zawodowo w tej dziedzinie, jak np. wszelkiego rodzaju służby konserwatorskie, wykazują się nie lada dyletanctwem. To właśnie
przez nich niejeden projekt rezerwatu przyrody czy też jakakolwiek inna,
często słuszna, inicjatywa w dziedzinie ochrony przyrody zostały zapomniane
lub przegrały w konfrontacji z dochodowymi działaniami gospodarczymi lub
co gorsza inicjatywami pseudoochroniarskimi. Nierzadko przyczynia się do
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tego nieznajomość reguł postępowania administracyjnego i niewłaściwe
nadanie biegu sprawy. Czasami zaś po prostu brakuje uporu i konsekwencji
w korzystaniu z przysługujących nam praw.
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Szkodzi niestety nie
tyko nam lecz przede wszystkim szkodzi zagrożonym dobrom przyrody.
Spróbujmy więc dokonać przeglądu aktualnie istniejących instrumentów
prawnych gwarantujących nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do ochrony i kształtowania ogólnonarodowego dobra jakim jest środowisko przyrodnicze. W szczególności zajmijmy się aktami prawnymi będącymi
podstawą ochrony ginących i zagrożonych gatunków owadów.
Zacznijmy od podstawowego aktu prawnego jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1).
„Art. 5. Rzeczpospolita Polska [...] zapewnia ochronę środowiska, kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju.”
„Art. 74. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”
Wydawać by się mogło, że zawarte w Konstytucji sformułowania dotyczące naszych praw w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego są zwykłymi
truizmami, niemożliwymi do wyegzekwowania. Jednak rzadko kto próbował
w swoich działaniach w zakresie ochrony przyrody skorzystać z zapisów zawartych w art. 74 Konstytucji, a przecież zgodnie z art. 8 Konstytucja jest
najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio. Okazuje się, że prawa obywateli zawarte w tym akcie są jednak
bardzo ważne i przy umiejętnym pokierowaniu postępowaniem administracyjnym czy wręcz sądowym mogą mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Udowadnia to poniższy casus, dotyczący wprawdzie ochrony ptaków, lecz akurat
co innego jest w nim ważne.
Jedno z przedsiębiorstw zajmujące się wydobyciem kruszywa uzyskało
pozwolenie wodno-prawne na wydobywanie i składowanie piasku z odcinka
Wisły na Kępie Zawadowskiej, przy południowej granicy Warszawy. Było to
miejsce przebywania i gnieżdżenia się rzadkich gatunków ptaków, chronionych w Polsce na podstawie konwencji międzynarodowych. Stąd też do postępowania administracyjnego w charakterze strony przystąpiło Ogólnopol1)

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
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skie Towarzystwo Ochrony Ptaków wnosząc odwołanie od decyzji wojewody.
Ponieważ organ administracyjny drugiej instancji podtrzymał decyzję
w mocy, Towarzystwo wniosło skargę do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Skargę poparł również m.in. wojewódzki konserwator przyrody. Niestety
NSA skargę oddalił uzasadniając to faktem, iż organizacja społeczna, o ile
może być stroną w postępowaniu administracyjnym, to jednak nie jest
uprawniona do wniesienia skargi. Sąd argumentował, że ustawa o NSA zawęża pole działania organizacji społecznych do skarg wnoszonych jedynie
w sprawach dotyczących interesu prawnego ich samych, ich członków i innych osób. Skarga Towarzystwa Ochrony Ptaków została wniesiona w interesie ochrony przyrody, a nie w interesie Towarzystwa lub jego członków. Od
wyroku tego Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł rewizję nadzwyczajną do
Sądu Najwyższego. RPO twierdził, że prawo do korzystania z wartości środowiska przysługuje obywatelom, a nie ich organizacjom. Stąd też organizacje pozarządowe podejmując działalność na rzecz ochrony środowiska dążą
do urzeczywistniania praw obywatelskich, a nie własnych. Pozbawienie organizacji pozarządowych prawa do występowania przed NSA w charakterze
strony ograniczyłoby ich prawo do występowania w interesie publicznym.
Sąd Najwyższy podzielił poglądy rzecznika, uchylił wyrok NSA i przekazał
sprawę do ponownego rozpatrzenia. To bardzo ważne rozstrzygniecie ma
charakter precedensowy. Uzmysławia ono bowiem, iż organizacje społeczne
posiadają legitymację procesową do występowania w interesie publicznym
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Miejmy nadzieję, że po tym wyroku Sadu Najwyższego coraz więcej organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony przyrody zacznie działać w cywilizowany sposób korzystając z przysługujących im instrumentów prawnych. Większość bowiem dotychczasowych działań ograniczona była do niezbyt skutecznych
form protestu takich jak przykuwanie się łańcuchami do drzew lub innymi
równie „niedojrzałymi” sposobami nacisku społecznego. Również Polskie
Towarzystwo Entomologiczne będzie miało tu szerokie pole do działania.
Toczy się bowiem wiele spraw np. lokalizacyjnych, w których pozytywne załatwienie, zgodne z interesem ekonomicznym jakiejś grupy ludzi, w sposób
znaczący zagroziłoby istnieniu populacji wielu ginących gatunków owadów.
Zgodnie z postanowieniami Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa są także ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ratyfikowana umowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Umowa międzynarodowa po ratyfikacji ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić
z umową.
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Dla ochrony owadów w Polsce podstawowe znaczenie ma Konwencja
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 2) sporządzona w Bernie dnia 19 września 1970 r., znana jako tzw.
konwencja berneńska. Państwa będące jej stronami zobowiązały się do podejmowania właściwych i niezbędnych środków ustawodawczych i administracyjnych, by zapewnić ochronę siedlisk dzikiej fauny i flory gatunków wymienionych w jej załącznikach I i II, ochronę gatunków dzikiej fauny wymienionych w załączniku II i III do konwencji. Przytoczmy kilka z zapisów Konwencji, mogących mieć zastosowanie w ochronie owadów.
„Rozdział I. Postanowienia ogólne
Art. 1. Celem niniejszej konwencji jest ochrona gatunków dzikiej fauny
i flory oraz ich siedlisk naturalnych, zwłaszcza tych gatunków i siedlisk, których ochrona wymaga współdziałania kilku państw, oraz
wspieranie współdziałania w tym zakresie.
Art. 2. Umawiające się strony podejmą niezbędne środki, aby zachować populacje dzikiej fauny i flory na poziomie, który odpowiada w szczególności wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym lub
też dostosować populacje tych gatunków do tego poziomu, uwzględniając jednocześnie wymagania gospodarcze i potrzeby rekreacyjne
oraz potrzeby zagrożonych lokalnie podgatunków, odmian lub form.
Art.3. 1. Każda z umawiających się stron podejmie działania mające na
celu wdrożenie krajowej polityki ochrony dzikiej flory i fauny
oraz siedlisk naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych i ginących, zwłaszcza gatunków endemicznych
oraz tych, których siedliska są zagrożone, w rozumieniu postanowień niniejszej konwencji.
2. Każda z umawiających się stron podejmuje się uwzględniać
ochronę dzikiej fauny i flory w swej polityce dotyczącej planowania i rozwoju oraz w swych działaniach ukierunkowanych na ograniczenie zanieczyszczeń.
3. Każda z umawiających się stron będzie wspierać edukację i rozpowszechnianie ogólnych informacji o potrzebie ochrony dzikiej
flory i fauny oraz ich siedlisk.
Rozdział II. Ochrona siedlisk
Art. 4. 1. Każda z umawiających się stron podejmie właściwe i niezbędne
środki ustawodawcze i administracyjne, by zapewnić ochronę sie2)

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych sporządzona w Bernie dnia 19 września 1970 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263,
sprost. Dz. U. z 2000 r., Nr 12, poz. 154)

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY OWADÓW W POLSCE – PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ

31

dlisk dzikiej flory i fauny, w szczególności gatunków wymienionych w załącznikach I i II, oraz ochronę zagrożonych siedlisk naturalnych.
Umawiające się strony w swej polityce dotyczącej planowania i rozwoju będą mieć na względzie potrzebę ochrony obszarów chronionych, określonych w ustępie poprzedzającym, tak aby uniknąć lub
zmniejszyć tak dalece jak to możliwe, wszelkie pogarszanie się stanu
takich terenów. [...]
Rozdział III. Ochrona gatunków
[...]
Art. 6. Każda z umawiających się stron podejmie właściwe i niezbędne
przedsięwzięcia ustawodawcze i administracyjne, aby zapewnić
szczególną ochronę gatunków dzikiej fauny, wymienionych w załączniku II. W odniesieniu do zwierząt tych gatunków muszą być
przede wszystkim zakazane:
(a) wszystkie formy umyślnego chwytania, przetrzymywania i umyślnego zabijania;
(b) umyślne uszkadzanie lub niszczenie miejsc rozrodu lub odpoczynku;
(c) umyślne niepokojenie dzikich zwierząt, zwłaszcza w okresie rozrodu, wychowu młodych lub snu zimowego, jeżeli takie postępowanie będzie miało znaczące skutki w odniesieniu di celów niniejszej konwencji;
(d) umyślne niszczenie lub wybieranie jaj oraz posiadanie jaj, a nawet wydmuszek;
(e) posiadanie i handel wewnętrzny tymi zwierzętami, żywymi lub
martwymi, włączając w to zwierzęta wypchane oraz łatwo rozpoznawalne części zwierząt lub produkty z nich pochodzące,
w przypadku gdy środek ten przyczyni się do zwiększenia skuteczności postanowień niniejszego artykułu.
Art. 7. Każda z umawiających się stron podejmie właściwe i niezbędne środki ustawodawcze i administracyjne, aby zapewnić ochronę gatunków
dzikiej fauny, wymienionych w załączniku III. [...]”
Wymienione wyżej załączniki do Konwencji zawierają:
„Załącznik II.
Ściśle chronione gatunki fauny
[...] INSECTA
Mantodea
Apteromantis aptera
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Odonata
Calopteryx syriaca
Sympecma braueri
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Aeshna viridis
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Gomphus graslinii
Ophiogomphus cecilia
Lindenia tetraphylla
Cordulegaster trinacriae
Oxygastra curtisii
Macromia splendens
Brachythemis fuscopalliata
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Orthopthera
Baetica ustulata
Saga pedo
Coleoptera
Carabus olympiae
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Buprestis splendens
Cucujus cinnaberinus
Cerambyx cerdo
Rosalia alpina
Lepidoptera
Papilio hospiton
Papilio alexanor
Zerynthia polyxena
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Apatura metis
Fabriciana elisa
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Melanargia arge
Erebia christi
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Erebia sudetica
Erebia calcaria
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Plebicula golgus
Hypodryas maturna
Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Proserpinus proserpina [...]
Załącznik III.
Chronione gatunki fauny
[...] INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus
Lepidoptera
Graellsia isabellae [...]”
Mając na uwadze konstytucyjnie określony prymat prawa międzynarodowego nad prawem krajowym, konwencja ta ma niebagatelne znaczenia dla
ochrony gatunków owadów wymienionych w załącznikach do konwencji oraz
ich siedlisk.
Postanowienia konwencji berneńskiej wypełnia ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody 3). Według tej ustawy:
„Art. 2. 1. Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy oznacza zachowanie,
właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników
przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt
oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. [...]”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 tejże ustawy
„[...] Poddanie pod ochronę następuje przez :
1) tworzenie parków narodowych,
2) uznawanie określonych obszarów za rezerwaty przyrody,
3)

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492,
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
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3)
4)
5)
6)

tworzenie parków krajobrazowych,
wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu,
wprowadzanie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt,
wprowadzanie ochrony indywidualnej w drodze uznawania za:
a) pomniki przyrody,
b) stanowiska dokumentacyjne,
c) użytki ekologiczne,
d) zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

[...]
Art. 27. 1. Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub
zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. [...]
3. Ochronę gatunkową roślin i zwierząt wprowadza się w drodze
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
Rozporządzenie to określa listę gatunków objętych ochroną,
sposoby wykonywania ochrony oraz stosowne ograniczenia, zakazy i nakazy przewidziane w ustawie.
4. Minister OŚZNiL może zezwolić wyjątkowo na pozyskiwanie roślin i zwierząt chronionych oraz na inne czynności podlegające
ograniczeniu, zakazom lub nakazom. [...]
7. Minister OŚZNiL określi sposoby ochrony w odniesieniu do gatunków zwierząt nie należących do rodzimej fauny, prowadzących wędrowny tryb życia. [...]”
Na podstawie art. 27 ust.3 ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 4).
„§ 1. Uznaje się za podlegające ochronie następujące gatunki zwierząt, zwane dalej <<gatunkami chronionymi>>:
[...] Owady (Insecta):
straszka północna (Sympecma braueri),
żagnica zielona (Aeshna viridis),
gadziogłówka żółtonoga (Stylurus flavipes),
trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia),
zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons),

4)

Rozporządzenie Ministra ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 13, poz. 61)
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zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis),
zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis),
modliszka zwyczajna (Mantis religiosa),
tęczniki (Calosoma) – wszystkie gatunki,
biegacze (Carabus) – wszystkie gatunki,
pachnica dębowa (Osmoderma eremita),
jelonek rogacz (Lucanus cervus),
wynurt (Ceruchus chrysomelinus),
sichrawa karpacka (Gaurotes excellens),
kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo),
kozioróg bukowiec (Cerambyx scopolii),
nadobnica alpejska (Rosalia alpina),
mieniak strużnik (Apatura ilia),
mieniak tęczowy (Apatura iris),
paź królowej (Papilio machaon),
paź żeglarz (Iphiclides podalirius),
niepylak apollo (Parnassius apollo),
niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne),
przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia),
górówka sudecka (Erebia sudetica),
strzępotek edypus (Coenympha oedippus),
modraszek telejus (Maculinea telejus),
modraszek nausitous (Maculinea nausithous),
postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina),
zmierzchnica trupia główka (Acherontia atropos),
trzmiele (Bombus) – wszystkie gatunki; [...]
§ 2. 1. W stosunku do gatunków chronionych, z zastrzeżeniem ust. 2, zabrania się:
1) umyślnego zabijania, okaleczania, płoszenia, chwytania oraz
przetrzymywania i preparowania,
2) umyślnego niszczenia ich gniazd, legowisk, nor i żeremi oraz jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych, a w szczególności
larw, poczwarek, kijanek, piskląt,
3) filmowania, fotografowania ich w miejscach rozrodu i regularnego przebywania – w okresie rozrodu i wychowu młodych,
4) przemieszczania:
a) z miejsc rozrodu i regularnego przebywania na inne miejsca,
b) z ośrodków hodowli, ogrodów zoologicznych, zwierzyńców
na stanowiska naturalne,
5) zbywania, nabywania żywych, martwych lub spreparowanych
– w całości lub ich części,
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2.

3.

§ 3.
§ 4.

6) wwożenia i wywożenia poza granice Państwa w stanie żywym lub
martwym całych zwierząt oraz ich części lub pochodnych.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
[...]
4) filmowania i fotografowania w obrębie zabudowań i w miejscach
udostępnionych do przebywania.
Zabrania się niszczenia i usuwania krzewów i drzew (szczególnie
dziuplastych), skarp i urwisk, śródpolnych i śródleśnych „oczek wodnych”, bagien, torfowisk oraz wydm, które są miejscami rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych; zakaz nie dotyczy
usuwania drzew i krzewów w związku z potrzebami wykonywania
ochrony oraz potrzebami wynikającymi z prowadzenia racjonalnej
gospodarki człowieka, a szczególnie rolnej, leśnej, rybackiej.
Zabrania się niszczenia mrowisk w lasach.
Jeżeli zmiany środowiska wywołane działalnością człowieka spowodują zagrożenie gatunków chronionych, wojewoda jest obowiązany,
po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej komisji ochrony przyrody, podjąć stosowne działania w celu zapewnienia trwałego zachowania danego gatunku, jego miejsc rozrodu i regularnego przebywania bądź
zapobieżenia szkodom lub ich ograniczenia. [...]”.

Ustawa o ochronie przyrody normuje ochronę gatunków chronionych.
W odniesieniu do gatunków nie poddanych ochronie gatunkowej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 5).
Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny
mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem zwierząt,
które stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. Według art. 22 tej ustawy:
„Art. 22. 1. Zabrania się wchodzenia w posiadanie zwierząt wolno żyjących
w celu:
1) preparowania zwłok zwierzęcych,
2) tworzenia kolekcji bez zezwolenia wojewody.”
Zasady pozyskiwania zwierząt przez preparatorów i kolekcjonerów, zasady ich kontrolowania oraz warunki, sposób i tryb wydawania zezwolenia powinno określić rozporządzenie Ministra OŚZNiL, które jednak nie ukazało
się. Brak aktu wykonawczego do rzeczonej ustawy nie powoduje oczywiście
zawieszenia działania zakazu o którym mowa w art. 22 ustawy o ochronie
zwierząt. Przepis ten jest istotnym novum w polskim porządku prawnym.
5)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
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Wprowadza on bowiem wyraźnie ogólny i powszechny zakaz odławiania i zabijania m.in. owadów w celu tworzenia kolekcji. W dodatku odnosi się on
nie tylko do owadów podlegających ochronie gatunkowej (na podstawie
wcześniej wspomnianych przepisów) lecz dotyczy również wszystkich pozostałych gatunków. Rozwiązanie to przybliżyło znacząco polskie ustawodawstwo do rozwiązań zachodnioeuropejskich, gdzie działalność kolekcjonerska
w zakresie dóbr przyrody jest mniej lub bardziej koncesjonowana. Z resztą
każdemu chyba znana jest konieczność posiadania karty wędkarskiej w celu
legalizacji odłowu ryb, czy karty łowieckiej w odniesieniu do zwierzyny łownej.
Trzeba pamiętać, że dla skuteczności ochrony zagrożonych i ginących gatunków niebagatelne znaczenia ma ochrona miejsc ich występowania i rozrodu. Oprócz wcześniej cytowanych przepisów, istotne z punktu widzenia
ochrony owadów są również zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity) 6). Już bowiem art. 1 ust. 2 tej
ustawy mówi, że w zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymogi
ochrony środowiska przyrodniczego, zaś art. 6 zobowiązuje samorządy, aby
przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uwzględnić w szczególności występowanie obiektów i terenów chronionych lub wskazanych do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych oraz stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.
Zgodnie z ustawą podstawowym dokumentem określającym przeznaczenie i
zasady zagospodarowania poszczególnych fragmentów terenu jest tak zwany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przy wykonywaniu planu
wiążące są ustalenia planów ochrony parków narodowych, krajobrazowych
i rezerwatów przyrody wraz z otulinami. Szczególnie ważnym momentem
jest uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan
ten bowiem musi uwzględniać zapisy obiektów poddanych ochronie i wprowadzone w stosunku do nich zakazy, ograniczenia i nakazy. Ustawowym
obowiązkiem wynikającym z art. 9 ust. 2 jest dołączenie do planu zagospodarowania przestrzennego prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, sporządzonej przez biegłego z listy Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jak już wcześniej wspomniano ochrona przyrody jest interesem prawnym każdego obywatela. W związku z tym każdy może zgłosić tak zwany protest lub zarzut z powodu niezgodności z wyżej wspomnianymi wymaganiami. Należy pamiętać, że każda decyzja administracyjna o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest
automatycznie nieważna, gdy narusza postanowienia planu.
6)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity)
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 138)
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Bardzo ważnym aktem prawnym, normującym sprawy ochrony świata roślinnego i zwierzęcego, jest ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska 7) .
„Art. 33. 1. Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego polega na racjonalnym
korzystaniu z zasobów świata roślinnego i zwierzęcego, ich odtwarzaniu w sposób zapewniający utrzymanie równowagi przyrodniczej oraz zachowaniu w stanie nienaruszonym zasobów lub
ich części , o szczególnej wartości ze względu na potrzeby naukowe lub społeczne.
2. Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego ma na celu:
1) tworzenie warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego
spełniania przez roślinność i zwierzęta funkcji biologicznej
na rzecz środowiska,
2) zapobieganie lub ograniczani szkodliwych oddziaływań na
środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby i stan świata roślinnego i zwierzęcego,
3) zapobieganie, pochodzącemu z zewnątrz, zagrożeniu naturalnym kompleksom i tworom przyrody o wyjątkowej wartości dla społeczeństwa i nauki,
4) zapewnienie równowagi przyrodniczej , niezbędnej do zachowania gatunków ginących, ochrony gatunków przed
nadmierną eksploatacją i ochrony cennych ekosystemów.
Art. 34. 1. Ochronę świata roślinnego i zwierzęcego zapewnia się w szczególności w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przez zabezpieczenie lasów i zadrzewień
przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń środowiska,
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności,
zwłaszcza gdy jest to konieczne ze względu na potrzebę ochrony
gleby i świata zwierzęcego, kształtowanie klimatu oraz inne potrzeby związane z zapewnieniem równowagi przyrodniczej i zaspokojeniem potrzeb ludzi w zakresie wypoczynku. [...]”
Ustawa jest swego rodzaju „konstytucją” ochrony środowiska. Niektóre
kwestie reguluje całościowo, np. ochronę powietrza. W pewnych dziedzinach
zawiera główne założenia i podstawowe zasady np. ochronę świata roślinne-

7)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
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go i zwierzęcego, odsyłając do przepisów szczegółowych (w tym przypadku
do ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zwierząt).
Przepisy prawa ochrony środowiska posługują się różnymi metodami regulacji dotyczącej zabezpieczenia wykonania tej ochrony. Mogą to być środki o charakterze administracyjnym jak zakazy, nakazy lub obowiązki. Inną
metodą są środki prawnokarne. W tym względzie wymienić należy Kodeks
karny 8). Nowy kodeks karny poświęca ochronie środowiska odrębny rozdział, w którym zamieszcza typy przestępstw związane z niejako „normalną”
działalnością gospodarczą, której ubocznym, nie zamierzonym efektem jest
powstawanie szkodliwych dla środowiska naturalnego odpadów, pyłów, gazów, płynów lub substancji promieniotwórczych albo promieniowania jonizującego. Całość tych przepisów stwarza ramy dla optymalnej karnoprawnej
ochrony środowiska naturalnego, niemniej jednak w zespole możliwych
środków ochrony i kształtowania środowiska pełnią one jedynie rolę pomocniczą. Natomiast istotna rola w tej ochronie przypada prawu o wykroczeniach, które wiąże karalność z samym naruszeniem licznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, a więc z wczesnym etapem ochrony 9) .
W wyżej wspomnianym Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń 10) oraz
w innych aktach prawnych zawarte są przepisy karne, które mogą znaleźć zastosowanie w ściganiu przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem
prawa w zakresie ochrony przyrody, w tym owadów. W sprawach tego rodzaju Kodeks karny przewiduje:
„Art. 187 §1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość
przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

8)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840,
z 1999 r., N 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 831)

9)

Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego. [W:] Kodeks karny, Kodeks
postepowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Wydawnictwo Prawnicze sp.
z o. o.,Warszawa, 1997: 192-193.

10)

Ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr
24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr
54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 180, z 1990 r.
Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, 408,
z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz.
369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724,
Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178)
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§2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.”
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 11) zawiera w art. 106 ust. 1
katalog wykroczeń, jednakże nie dotyczą one przypadków związanych
z ochroną owadów.
Kodeks wykroczeń w omawianym zakresie spraw przewiduje:
„Art. 165. Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub
zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu
nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny lub nagany.”
Ustawa o ochronie przyrody 12) zawiera kilka przepisów karnych. W zakresie ochrony gatunkowej znaczenie mają art. 57 i 58, które stanowią:
„Art. 57. 1. Kto zabija lub łowi chronione gatunki fauny bez wymaganego
zezwolenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
„Art. 58. 1. Kto narusza zakazy lub ograniczenia, o których mowa w art. 36
i art. 37 ust. 1, podlega karze aresztu lub grzywny.”
Według Ustawy o ochronie zwierząt 13) (art. 37 Ustawy), kto narusza zakaz wchodzenia w posiadanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji lub preparowania zwłok zwierzęcych, bez zezwolenia wojewody, podlega karze aresztu albo grzywny. W razie ukarania za takie wykroczenie można orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do jego
popełnienia oraz przedmiotów z niego pochodzących.
W aktualnie istniejącym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
wyżej cytowane akty prawne są podstawowymi zasadami regulującymi
ochronę owadów. Jak widać nie są to przepisy idealne, a niejednokrotnie są
wręcz kontrowersyjne lub mało skonkretyzowane, jak np. § 2 ust. 3 rozpo-

11)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)

12)

Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492,
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr
91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

13)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136)
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rządzenia Ministra OŚZNiL w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 14) .
W przypadku niektórych brak jest przepisów wykonawczych. Niejedna zatem kwestia wymaga uregulowań poprzez kolejne nowelizacje. Niektóre z
przyjętych rozwiązań, to rzeczy nowe w polskim systemie prawnym. Wymagają one przyjęcia określonych sposobów interpretowania danych przepisów.
Dopiero po zaistnieniu ich w judykaturze, będzie można przejrzeć je pod kątem koniecznych nowelizacji. Trzeba również pamiętać, że prawa te są zamocowane w całym systemie praw obowiązujących w Państwie. Każdy, komu
przyjdzie więc korzystać z wymienionych aktów prawnych musi również pamiętać o wszystkich innych przepisach regulujących np. zasady postępowania przed organami administracji publicznej. Autorzy mają jednak nadzieję,
że tekst ten pozwoli przynajmniej zorientować się w istniejących podstawach
prawnych ochrony owadów w Polsce.

SUMMARY
The authors focus on those parts of the Polish legal system which apply to conservation
of insects. The rules mentioned in the text are taken from the Polish Constitution, Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern, 19 September
1979, ratified by Polish Republic), bills and other regulations.
The article analyses regulations concerned with species conservation as well as possibility
of protecting habitats and the species mentioned in the Bill of spatial planning, which are in
danger of extinction.

14)

Rozporządzenie Ministra ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 13, poz. 61)

Wiad. entomol.

18, Supl. 2: 43-72
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Owady leśne – zagrożenia i propozycje ochrony
Forest insects – threats and proposals of protection
JERZY M. GUTOWSKI 1, LECH BUCHHOLZ 2
1

Zakład Lasów Naturalnych IBL, 17-230 Białowieża
2

Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców

ABSTRACT: A review of forest insects is given, with special reference to saproxylic species
and forests as their habitats. The most important legal acts pertaining to insect protection in
Poland are discussed. Many threats to this group of animals are identified, one of the most
important being forest management, especially felling old trees and tree stands. Proposals
for protection of forest insects are presented, focusing mainly on the most threatened
groups, associated with dead wood.
KEY WORDS: forest insects, saproxylic insects, insect protection, nature conservation.

Charakterystyka owadów leśnych
Świat zwierząt w Polsce liczy ponad 33 tysiące gatunków, wśród których
przeszło 25 tysięcy stanowią owady (Insecta) (A NDRZEJEWSKI, WEIGLE
1992). Owady to najbogatsza gatunkowo grupa organizmów na świecie. Szacuje się, że stanowią one około 50% wszystkich gatunków istot żywych (Procaryota, grzyby, rośliny, zwierzęta). Temu wielkiemu bogactwu form towarzyszy też często ogromna liczebność niektórych taksonów, co sprawia, że
mimo niewielkich na ogół wymiarów, ich rola w ekosystemach oraz znaczenie dla gospodarki człowieka są bardzo znaczące. Trzeba zaznaczyć, że świat
owadów, także w Polsce, jest stosunkowo słabo poznany. W niektórych grupach opisuje się nadal gatunki nowe dla nauki, a wiedza o biologii większości
gatunków owadów, ich roli w ekosystemach i rozmieszczeniu w Polsce jest
fragmentaryczna lub żadna.

44

J. M. GUTOWSKI, L. BUCHHOLZ

Wśród owadów żyjących w w szeroko rozumianych ekosystemach leśnych, wyróżnić można dwie główne grupy ekologiczne:
1. Owady związane z ekosystemami wykształcającymi się na siedliskach, na
których potencjalnym typem fitocenozy jest układ z dominującą w sensie
biomasy dendrocenozą (drzewostanem); możemy mieć tu oczywiście do
czynienia z różnymi stadiami sukcesyjnymi i fluktuacyjnymi tych ekosystemów, w tym z okresowo utrzymującym się stadium bezdrzewostanowym.
2. Owady związane z biotopami w zasadzie nieleśnymi, ale występującymi
naturalnie wśród ogólnie pojętych ekosystemów leśnych (drobne zbiorniki
i cieki wodne, torfowiska, turzycowiska, łąki nadrzeczne, wydmy, kserotermy itp.).
Ponieważ druga grupa jest mniej ściśle związana z lasem (choć wśród gatunków ją reprezentujących często spotyka się owady, które uznać można za
leśne) i została dokładniej omówiona w innych opracowaniach (m.in. CZACHOROWSKI, BUCZYŃSKI 2000; MAZUR , KUBISZ 2000), tutaj zostanie pominięta.
Owady z pierwszej grupy podzielić można wielopłaszczyznowo na szereg
drobniejszych jednostek, z jednej strony związanych z poszczególnymi typami lasu (np. bory, grądy, buczyny, olsy itd.) oraz jego fazami fluktuacyjnymi
(np. faza bezdrzewostanowa, drzewostanu w fazie odnowienia, optymalnej,
rozpadu), a z drugiej z konkretnymi mikrobiotopami występującymi w lasach (środowiska saproksyliczne, żywe kambium drzew i krzewów, pędy i liście drzew, krzewów oraz roślin zielnych, gleba i ściółka oraz jej powierzchnia, różne inne, najczęściej nietrwałe mikrobiotopy, jak np. powierzchnia
ciała lub narządy wewnętrzne innych zwierząt leśnych, ich odchody, padlina,
owocniki grzybów glebowych, itp.)
Najbardziej typową dla lasu, bardzo bogatą w gatunki i jednocześnie najbardziej zagrożoną grupą są owady saproksyliczne. Są to organizmy zależne
podczas części swojego życia od obumierającego lub martwego drewna
(w różnych fazach rozkładu), albo od zasiedlających ten substrat grzybów
i innych owadów (SPEIGHT 1989). Jednym z najliczniej reprezentowanych
przez formy saproksyliczne rzędów są chrząszcze (Coleoptera) – w warunkach Europy Środkowej ich liczba wynosi ponad 1000 gatunków. W Polsce
saproksyliczne chrząszcze należą do około 70 rodzin. Najwięcej gatunków
rekrutuje się z następujących: Cerambycidae, Scolytidae, Buprestidae, Oedemeridae, Anobiidae, Melandryidae, Elateridae, Eucnemidae, Staphylinidae,
Carabidae, Scarabaeidae, Anthribidae, Curculionidae, Lycidae, Cucujidae,
Lymexylidae, Lucanidae, Mordellidae, Anaspididae itd.
Wiele gatunków owadów saproksylicznych znaleźć też można wśród innych grup systematycznych, np. Heteroptera (Aradidae), Hymenoptera (np.
Siricidae, Xiphydriidae, Orussidae i inne), Diptera (rodziny: Asilidae, Keropla-
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tidae, Syrphidae, Tipulidae, Cecidomyiidae, Striatomyiidae, Xylomyiidae
i inne).
Słabo zbadany, ale bardzo bogaty i interesujący jest świat saproksylicznych muchówek. Wiele rzadkich gatunków, związanych z naturalnymi, starymi i rozległymi kompleksami leśnymi, zagrożonych jest w Polsce wyginięciem. Przykładowo, spośród rodziny Syrphidae (w Polsce 72 gatunki saproksyliczne) należą do nich m.in.: Brachymyia floccosa (MEIGEN), Caliprobola
speciosa (ROSSI ), Criorhina pachymera (E GGER ), Mallota cimbiciformis
(FALLÉN ), Pocota personata (HARRIS), Sphecomyia vittata (WIEDEMANN)
(SOSZYŃSKI 1999). Jeden z nich – Chalcosyrphus eunotus (LOEV) – być może
już w Polsce wyginął, znaleziony był bowiem po raz ostatni w 1923 r. (B. SO SZYŃSKI inf. listowna).
Najwyższą różnorodność gatunkową owadów saproksylicznych można
obserwować w najcenniejszych przyrodniczo, najbardziej naturalnych ekosystemach leśnych, np. w Puszczy Białowieskiej.
Owady saproksyliczne (saproksylobionty – związane obligatoryjnie z martwym drewnem, saproksylofile – fakultatywnie) można podzielić na:
– Kambiofagi – żyjące pod korą oraz w korze drzew i krzewów.
– Saproksylofagi, w tym drewnojady (ksylofagi) i próchnojady (kariofagi).
– Mykofagi – gatunki, których pokarmem jest grzybnia grzybów rozkładających drewno, a także owocniki tych grzybów, porastające obumierające
i martwe drzewa.
– Drapieżce – związane pośrednio z martwym, rozkładającym się drewnem.
Pokarmem larw, a często i imagines tej grupy troficznej są inne bezkręgowce, w tym owady zasiedlające omawiane środowisko.
– Parazytoidy – których larwy pasożytują na saproksylicznych owadach.
– Koprofagi – odżywiające się odchodami innych organizmów zwierzęcych
zasiedlających martwe, rozkładające się drewno.
– Nekrofagi – których pokarmem są obumarłe zwierzęta lub ich szczątki
znajdujące się w martwym drewnie albo w dziuplach starych żywych drzew.
– Żyjące w soku wyciekającym z żywych drzew.
Owady saproksyliczne zasiedlają różne rodzaje środowisk, m.in.: martwe
stojące pnie drzew, pniaki, korzenie, konary, leżące i zawieszone pnie, leżące
gałęzie, martwice boczne żywych drzew, sok wyciekający z drzew, dziuple
oraz glebę oblepiającą wykroty, a także grzyby porastające drewno. Znaleźć
je można na materiale w różnych fazach rozkładu: wstępnej, butwienia, murszenia i gnicia (BUCHHOLZ, OSSOWSKA 1995a).
Owady saproksyliczne stanowią istotny element bioróżnorodności. Biorą
udział w wielu różnorodnych procesach zachodzących w ekosystemie. Ich
udział jest niezbędny do działania mechanizmów homeostatycznych. Między
innymi uczestniczą w:
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– rozkładzie i mineralizacji substancji organicznej (przy współudziale mikroorganizmów, głównie grzybów),
– regulacji liczebności innych fitofagów (gatunki drapieżne i parazytoidy,
konkurencja o pokarm),
– przygotowywaniu miejsc do gniazdowania i ukrycia dla wielu ptaków i ssaków (np. poprzez dobijanie osłabionych drzew co w konsekwencji umożliwia wykuwanie w nich dziupli), niektórych innych kręgowców, a także dla
szeregu gatunków bezkręgowców.
Owady saproksyliczne stanowią też pokarm dla ptaków (głównie dzięciołów), a także innych zwierząt. Ich ciała za życia są środowiskiem bytowania
dla wielu drobnych organizmów pasożytniczych i symbiotycznych (nicienie,
pierwotniaki, grzyby, bakterie i in.), a odchody stanowią bazę żerową dla gatunków koprofagicznych. Po śmierci stają się pokarmem dla nekrofagów
oraz substratem włączającym się do obiegu materii.
Część gatunków saproksylicznych w stadium larwalnym, jako imago odżywia się pyłkiem lub/i nektarem kwiatów, uczestnicząc tym samym w zapylaniu roślin (przedstawiciele Cerambycidae, Buprestidae, Scarabaeidae, Mordellidae, Cleridae, Syrphidae i in.).
Szczególnie istotna jest rola owadów saproksylicznych w rozdrabnianiu
i rozkładzie drewna. Dzięki przenoszeniu przez te owady saprofitycznych
grzybów, procesy te ulegają znacznemu przyspieszeniu. Obumierające drzewa i ich części, dzięki owadom saproksylicznym, nie gromadzą się w wielkich
ilościach w lesie. W naszych szerokościach geograficznych w zależności od
gatunku drzewa i warunków mikroklimatycznych, drewno ulega całkowitemu rozkładowi po kilkunastu, wyjątkowo kilkudziesięciu, latach. Najistotniejszą rolę w Europie, odgrywają w tym zakresie chrząszcze z rodziny kózkowatych Cerambycidae (w regionach tropikalnych rolę tą przejmują termity). Znaczący jest też udział w rozkładzie drewna przedstawicieli Buprestidae, Lymexylidae, Lucanidae, Anobiidae, Scolytidae, Siricidae, Tipulidae i in.
Środowiska życia owadów saproksylicznych należą do najbardziej zagrożonych w Europie, są bowiem bardzo specyficzne. O ile środowisko życia dla
owadów żerujących na żywych roślinach, np. na liściach, może się odtworzyć
w ciągu jednego do kilku lat, to miejsce rozwoju niektórych stenotopowych
gatunków saproksylicznych kształtuje się czasem nawet przez lat 200.
W ostatnich latach zaczęto poświęcać im coraz więcej uwagi (poza tzw.
szkodnikami leśnymi, które cały czas były przedmiotem zainteresowania
uczonych i praktyków), zarówno w programach badawczych, jak i w przedsięwzięciach zmierzających do ich ochrony. Zaznaczyło się to również pojawianiem wielu publikacji na temat owadów saproksylicznych i znaczenia
martwego drewna w lesie (m.in. S PEIGHT 1989; FRY, L ONSDALE 1991;
ØKLAND i in. 1996; SCHIEGG 1998; BUCHHOLZ , OSSOWSKA 1995a).

OWADY LEŚNE – ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE OCHRONY

47

Na szczególną uwagę zasługują, jako rzadkie i zagrożone, niektóre saproksyliczne gatunki żyjące w bardzo specyficznym środowisku – w soku wyciekającym z żywych drzew. Zjawisko to nie jest zbyt często spotykane, ma
miejsce zwykle na starych drzewach i dotyczy głównie wiązów, dębów
i brzóz. W zadrzewieniach i parkach obserwowane bywa również na kasztanowcach. Otóż to dziwne efemeryczne środowisko wykorzystywane jest do
rozwoju przez pewne gatunki muchówek (Syrphidae, Ceratopogonidae)
i chrząszczy. Z tych ostatnich wymienić np. można jedynego żyjącego w Polsce przedstawiciela rodziny Nosodendridae – Nosodendron fasciculare
(OLIV .). Spośród Syrphidae rzadkie gatunki żyjące w tym środowisku to:
Brachyopa dorsata ZETT., B. panzeri GOFFE, B. scutellaris RAB.-DESV., Ferdinandea nigrifrons (EGG.) i F. ruficornis (F ABR.) (SOSZYŃSKI 1999). Zagrożeniem dla omawianej grupy owadów jest coraz mniejszy udział w lasach starych, chorujących drzew wymienionych gatunków, co spowodowane jest
głównie gospodarką leśną (w przypadku wiąza, duże znaczenie ma także
ustępowanie tego gatunku z lasów Europy wskutek holenderskiej choroby
wiązów).
Innymi, równie bogatymi w gatunki grupami owadów leśnych są organizmy związane swym rozwojem z glebą i ściółką, a także grupa obejmująca
gatunki odżywiające się żywą tkanką roślinną (pędami, korzeniami, liśćmi,
łykiem). Spośród tychże jako poważnie zagrożone uznać należy gatunki ściśle uzależnione od faz fluktuacyjnych i sukcesyjnych występujących w naturalnych ekosystemach leśnych, które to fazy w lasach gospodarczych bądź to
w ogóle nie występują (np. faza starzenia się i rozpadu drzewostanu), bądź
czasokres ich trwania jest bardzo skrócony np. faza bezdrzewostanowa, faza
odnawiania się drzewostanu, czy różnorodne fazy sukcesji wtórnej).
Pod względem systematycznym owady leśne rekrutują się głównie z następujących rzędów: Collembola – z ponad 200 gatunkami żyjącymi w Polsce
w środowisku leśnym, Heteroptera – z około 500, Homoptera – z około 900,
Lepidoptera – z około 2000, Hymenoptera – z około 4000, Diptera – z około
3500 i Coleoptera – z około 4000 gatunkami związanymi z lasem.
Lasy jako środowisko życia owadów
Zauważalny jest, narastający, proces kurczenia się zasięgów wielu gatunków owadów w Europie, zmiejszanie ich liczebności, a nawet całkowite wymieranie. Szczególnie dotkliwie uwidacznia się to dla gatunków związanych
z unikatowymi, zanikającymi środowiskami, jakimi są np. naturalne lasy, torfowiska, itp. Lasy pokrywają około 28% powierzchni Polski. Doliczając zadrzewienia, parki i sady, można przyjąć, że prawie połowa powierzchni naszego kraju to potencjalne środowisko życia owadów leśnych. Biorąc pod
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uwagę ich zdolności migracyjne trzeba stwierdzić, że praktycznie w każdym
punkcie Polski można się zetknąć z owadami, których rozwój zależy od
drzew i krzewów, albo od typowo leśnego środowiska glebowego lub żyjących w lesie roślin zielnych. Szacuje się, że w lasach żyje około 65% gatunków organizmów żywych występujących w Polsce. Procent ten wśród owadów jest prawdopodobnie jeszcze wyższy.
Polskie lasy zajmują 8,7 mln ha i stanowią 0,2% światowych zasobów
(SZUJECKI 1999). Tworzone są przez 31 gatunków drzew liściastych i 7 gatunków drzew iglastych (gatunki lasotwórcze), nie licząc gatunków domieszkowych oraz krzewów. Dąży się do zwiększenia udziału gatunków liściastych
w lasach (zajmujących obecnie 22% powierzchni leśnej kraju), z którymi
związana jest większa różnorodność biologiczna niż z iglastymi. Lasy liściaste są ponadto bardziej stabilne – odporne na wszelkie czynniki zakłócające,
tak abiotyczne, jak i biotyczne. Ze względu na charakter siedlisk lasy liściaste mogłyby zajmować ponad 33% areału leśnego Polski.
Rozwój gospodarczy Europy spowodował prawie zupełny zanik lasów
pierwotnego pochodzenia, jakich przykładem na Niżu mogą być fragmenty
Puszczy Białowieskiej. Szacuje się, że jest ich zaledwie około 1%. Lasy naturalne, czy seminaturalne, zachowały się w Europie Środkowej tylko na niewielkich obszarach. W całej Europie jest ich więcej, głównie w Skandynawii
oraz w części wschodniej i północno-wschodniej naszego kontynentu, wg
SZUJECKIEGO (1999) aż 21%. Zanik lasów w ogóle oraz ich przekształcanie,
rozpoczął się przed kilkoma tysiącami lat wraz z rozwojem cywilizacji na terenie Europy. Postępował z południa (Grecja, Włochy) i z zachodu (Wielka
Brytania, Francja) coraz bardziej na północ i wschód (FOWLER 1971; SMITH
1979; BELL, LIMBREY 1982 – za SPEIGHT 1989), obejmując przed kilkuset
laty również i Polskę. Niż Europejski, dla którego naturalną formacją roślinną są lasy, zaczął się stopniowo zmieniać w pola uprawne, łąki, tereny zabudowane, itp. Na niektórych terenach wskutek wypalania lasów, karczowania,
nadmiernego wypasania bydła, kóz i innych zwierząt domowych oraz wskutek erozji pozostała naga skała – pustynia, co uwidacznia się np. w niektórych rejonach Europy Południowej, czy w północnej Afryce. W chłodniejszym klimacie Polski takie zjawiska raczej nie występowały. Najżyźniejsze tereny były zajmowane przez rolnictwo, na dogodnych do osadnictwa obszarach budowano miasta i wsie. Areał lasów kurczył się drastycznie by osiągnąć
tuż przed II Wojną Światową rekordowo niski stan – 20% powierzchni kraju.
Od pewnego czasu, trend ten, przynajmniej w odniesieniu do zmian powierzchni lasów, w Polsce i w Europie uległ odwróceniu (S ZWAGRZYK 1996;
GUS 1998).
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Wraz z kurczeniem się lasów w Europie nasilało się też ich ubożenie. Na
początku powolne, wskutek posztucznego wybierania określonych drzew
(np. tzw. sosny masztowe), a później coraz intensywniejsze, jako wynik narastającej presji osadnictwa (wypalanie, wyrąb, wypasanie, wygrabianie ściółki,
zanieczyszczenia przemysłowe itp.). Prowadziło to do zanikania pewnych gatunków roślin, nie tylko drzewiastych, a rozprzestrzeniania się innych. Pociągało to za sobą oczywiście zmiany w entomofaunie.
W drugiej połowie XVIII wieku rozpoczął się w Niemczech (w tym na
dzisiejszych terenach zachodniej Polski), a później również w pozostałej części naszego kraju, okres rozwoju nowoczesnego leśnictwa, opartego na trwałości produkcji drewna (idea tzw. lasu normalnego). Gwarantowało to
wprawdzie, przynajmniej przez 1–2 pokolenia lasu, stały dopływ surowca, ale
w dłuższej perspektywie ta niemal plantacyjna uprawa drzew powodowała
unifikację środowiska, zubożenie gatunkowe całego świata żywego związanego z lasem, zubożenie gleby i jej „zmęczenie”, itd. Stopniowo pozostałe
jeszcze lasy Europy i Polski przekształciły się w wielkoobszarowe, jednowiekowe i zwykle jednogatunkowe monokultury, głównie sosnowe. Z założenia
w lesie takim nie miały prawa występować drzewa martwe. Wszelki posusz,
zgodnie z zasadami sztuki leśnej, był natychmiast usuwany. Znikły też powierzchnie leśne o przerzedzonym drzewostanie (np. z drzewostanem w fazie rozpadu) czy powierzchnie naturalnie okresowo bezdrzewostanowe, gdyż
z gospodarczego punktu widzenia dopuszczenie do pojawienia się i utrzymywania tego typu środowisk jest bardzo niekorzystne (obniżenie wartości surowca drzewnego, zmniejszające rentowność przedłużanie cyklu produkcyjnego). Doprowadziło to do sytuacji, że lasy kojarzą się przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju z jednowiekowymi i najczęściej jednogatunkowymi
plantacjami drzew leśnych, bez runa i podszytu (ze względu na zwarcie drzewostanu), bez leżących czy stojących martwych drzew (bo to „źródło chorób
i szkodliwych owadów oraz przejaw braku gospodarności i dbałości leśnika
o las”). Stąd też nieoczekiwane reakcje wielu turystów przyjeżdżających do
Białowieskiego Parku Narodowego, wyrażających zaskoczenie „bałaganem”
jaki panuje w tym lesie i „marnowaniem się” cennego surowca.
Z drugiej strony pojawiają się dowody, że ilość i jakość (zróżnicowanie)
martwego drewna w lesie oraz różnorodność naturalnych faz fluktuacyjnych
i sukcesyjnych ekosystemu leśnego, są wyraźnie dodatnio skorelowane z bogactwem gatunkowym owadów saproksylicznych (NILSSON, BARANOWSKI
1994; NILSSON i in. 1994; BUCHHOLZ, O SSOWSKA 1995b, 1998b; GUTOWSKI
i in., w przygotowaniu) oraz związanych z innymi mikrobiotopami (np. glebą, roślinami zielnymi itd.).
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W najcenniejszych przyrodniczo obszarach Polski tworzy się parki narodowe (obecnie 22 parki, 1% powierzchni kraju) i rezerwaty przyrody (na koniec 1998 r. – 1260 obiektów). Rezerwaty przyrody zajmują łącznie około
1500 km2 (około 0,5% powierzchni kraju), przy czym rezerwatów ścisłych,
najistotniejszych dla ochrony organizmów saproksylicznych i związanych
z naturalnymi fazami fluktuacyjnymi ekosystemów jest zaledwie 105. Łączna
ich powierzchnia stanowi tylko 3,3% ogólnej powierzchni rezerwatów w Polsce (a więc niespełna 0,017% powierzchni kraju) i na względzie należy mieć
fakt, iż znaczna część rezerwatów ścisłych obejmuje ekosystemy nieleśne,
w których ochrona tego typu częstokroć nie jest ochroną właściwą z ekologicznego punktu widzenia. Wśród polskich rezerwatów te zakwalifikowane
jako tzw. leśne zajmują łącznie około 500 km2. Na koniec 1997 r. zarejestrowano w kraju 30811 pomników przyrody (przeważająca większość z nich to
stare drzewa) (GUS 1998; PILIPOWICZ 1999).
Ochrona owadów leśnych w świetle prawa
Podstawowym celem działań ochroniarskich w lesie, zwłaszcza w parkach
narodowych, rezerwatach przyrody i we wszelkich pozostałościach lasów naturalnych powinno być zabezpieczenie naturalnych procesów ekologicznych,
w których to procesach owady pełnią podstawową rolę. Równie ważna jest
też ochrona gatunkowej różnorodności owadów leśnych. W niektórych przypadkach należałoby również poświęcić uwagę zabezpieczeniu różnorodności
genetycznej pewnych gatunków, zwłaszcza izolowanych populacji na krańcach zasięgów.
Przegląd prawa dotyczącego owadów leśnych zostanie tutaj zaprezentowany tylko w zarysie, gdyż problemowi temu poświęcone jest oddzielne
opracowanie (RYNARZEWSKI, JĘDRASZYK 2000).
Obowiązek ochrony środowiska, w tym i owadów, wynika bezpośrednio
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997) – Art. 5, 31, 74. W tym ostatnim artykule stwierdza się: „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.”
Bardziej szczegółową podstawę ochrony owadów leśnych stanowi Ustawa
o ochronie przyrody (1991). Wiele jej artykułów można odnieść do omawianej tutaj grupy zwierząt, np. w Art. 2 stwierdza się, że celem ochrony przyrody jest m.in. „zachowanie różnorodności gatunkowej” oraz „zapewnienie
ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów”. Ustawa ta precyzuje formy
ochrony przyrody, z których dla zachowania owadów leśnych najistotniejsze
to tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz wprowadzanie
ochrony gatunkowej. Pozostałe formy ochrony mają mniejsze znaczenie dla
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ochrony owadów leśnych (parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki
przyrody) lub posiadają je w minimalnym stopniu (obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe).
Ochrony przyrody dotyczą również częściowo inne akty prawne w randze
ustawy, jednak ich znaczenie w kwestii ochrony owadów leśnych jest drugorzędne.
Jednym z podstawowych aktów wykonawczych do ustawy o ochronie
przyrody jest rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Rozporządzenie... 1995), które zawiera wiele uregulowań dotyczących owadów.
Na liście zwierząt chronionych w Polsce znajduje się 98 gatunków owadów:
7 gatunków Odonata, Mantis religiosa (L.) (Mantodea), 40 gatunków Carabidae (Calosoma L. – 5 gatunków, Carabus L. – 35), Osmoderma eremita
(SCOP .) (Scarabaeidae), Lucanus cervus (L.) i Ceruchus chrysomelinus
(HOCHW.) (Lucanidae), 4 gatunki Cerambycidae, 13 – Lepidoptera i 30 gatunków Bombus LATR . (Rozporządzenie... 1995). Większość z tych gatunków to owady leśne.
Przesłanki do ochrony owadów leśnych wynikają również z podpisanych
przez Polskę międzynarodowych umów, konwencji i deklaracji (np. Konwencja „RAMSAR” (1971), o ochronie stref podmokłych – w Polsce weszła w życie w 1978 r.; Konwencja Paryska „WORLD Heritage” (1972), o ochronie
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – Polskę obowiązuje od
1976 r.; Konwencja Waszyngtońska (1973), o handlu międzynarodowym gatunkami dzikiej fauny i flory zagrożonymi wyginięciem – podpisana przez
Polskę w 1990 r.; Konwencja Bońska (1979), o ochronie gatunków wędrownych należących do dzikiej fauny – ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.;
Konwencja Berneńska (1979), o ochronie europejskiej dzikiej przyrody i siedlisk naturalnych – obowiązująca w Polsce od 1995 r.; Konwencja o różnorodności biologicznej (1992) – ratyfikowana w 1996 r.). Akty te nabierają
obecnie coraz większego znaczenia z uwagi na nawiązywanie partnerskich
stosunków z wieloma krajami oraz ze względu na aspiracje Polski do znalezienia się we wspólnocie Unii Europejskiej. Podpisanie przez rząd naszego
kraju tego rodzaju aktów daje też podstawy nacisku międzynarodowej opinii
publicznej oraz międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną
przyrody na nasze władze w przypadku naruszania zasad ochrony. Okazuje
się to dość skutecznym instrumentem, wymuszającym pewne decyzje proekologiczne, przy słabości organizacji pozarządowych i niedostatkach w edukacji przyrodniczej naszego społeczeństwa.
W ostatnich latach opublikowano w Polsce bardzo wiele artykułów i różnych doniesień traktujących o pewnych aspektach ochrony przyrody – planów, strategii, polityk, wytycznych itp. Jednak są to publikacje nie mające
znaczenia prawnego, a ich mnogość i różnorodność, a z drugiej strony mała
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dostępność dla przeciętnego obywatela powodują, że większość
z nich mija prawie bez echa. Na uwagę zasługuje zarys strategii ochrony leśnej bioróżnorodności, przedstawiony przez RYKOWSKIEGO (1997). Znajdujemy tam wiele interesujących i nowatorskich stwierdzeń dotyczących tego
tematu, choć nie wolnych w niektórych kwestiach od utylitarnego gospodarczo-leśnego spojrzenia. Dużą uwagę autor poświęca np. roli martwego drewna w lesie. Należy też odnotować bardziej znane opracowanie D OBROWOLSKIEGO i W ASILEWSKIEGO (1993), omawiające strategię ochrony fauny
w Polsce, w którym autorzy przytaczają szereg przykładów ze świata owadów
leśnych.
Istotne znaczenie dla organizowania właściwych form ochrony, a również
znaczenie edukacyjne, mają czerwone księgi i listy zwierząt zagrożonych wyginięciem. Została wydana „Polska czerwona księga zwierząt” (GŁOWACIŃSKI 1992a), w której owady potraktowano jednak marginalnie, zamieszczając
zaledwie 26 gatunków. W opublikowanej w tym samym roku „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (GŁOWACIŃSKI 1992b) również brakuje wielu grup systematycznych, m.in. najbogatszych gatunkowo
rzędów Coleoptera i Diptera. Sporządzono ponadto kilka czerwonych list dla
różnych grup owadów, bądź dla różnych regionów Polski. Przykładowo GUTOWSKI (1995) zestawił czerwoną listę Cerambycidae wschodniej części Polski, umieszczając na niej 100 gatunków, tj. około 55% występujących na badanym obszarze. Praktycznie wszystkie gatunki z tej grupy są w mniejszym
lub większym stopniu związane z lasem. KUBISZ i in. (1998) przygotowali
taką listę dla chrząszczy Górnego Śląska (około 31% gatunków zagrożonych), a BUSZKO (1998) – dla motyli dziennych tego regionu (40% zagrożonych). Najbardziej wyczerpującą jest lista gatunków wymarłych i zagrożonych przedstawiona przez ANDRZEJEWSKIEGO i WEIGLE (1992), zawierająca 368 gatunków owadów. Nadal jednak brak jest kompletnej listy gatunków
zagrożonych, dla owadów jako całości w granicach całej Polski, nie mówiąc
już o czerwonej księdze.
Zagrożenia
Mimo istnienia zaprezentowanych wyżej form ochrony istnieją jednak
znaczne zagrożenia dla omawianej grupy owadów. Dotyczą one zwłaszcza
gatunków stenotopowych, o małej tolerancji co do warunków środowiska,
a także owadów ściśle uzależnionych od obecności swoistych dla naturalnych
ekosystemów leśnych, biotopów i mikrobiotopów (martwego drewna, wykrotów, luk w drzewostanie itp.) generalnie występujących w naszych lasach
(zarówno gospodarczych jak i objętych ochroną częściową) w znacznym niedoborze.

OWADY LEŚNE – ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE OCHRONY

53

Podstawowym warunkiem niezbędnym dla istnienia zagrożonych gatunków owadów leśnych jest zachowanie czasowej i przestrzennej ciągłości bazy
żerowo-rozwojowej (zdolności migracyjne wielu gatunków są bardzo małe)
(NILSSON, BARANOWSKI 1994; GUTOWSKI 1995). W szczególności dotyczy
to gatunków saproksylicznych. Gdyby bowiem po wylęgnięciu się np. monofagicznego gatunku owada zabrakło w promieniu kilkudziesięciu-kilkuset
metrów odpowiedniego do zasiedlenia drzewa (określony gatunek, preferowane warunki oświetlenia, odpowiednia grubość, określony stopień rozkładu łyka i drewna, itp.) jego cenopopulacja narażona byłaby na wymarcie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wiele gatunków występuje w Polsce na nielicznych stanowiskach, albo mają pojedyncze ostoje w naszym kraju (dla niektórych organizmów są to jedyne stanowiska w Europie, a nawet na świecie)
– straty byłyby niepowetowane. W niektórych europejskich krajach wiele gatunków owadów saproksylicznych już wyginęło. Szacuje się, że np. w Austrii
liczba saproksylicznych gatunków chrząszczy zmniejszyła się aż o 10% (SPEIGHT 1989).
Stare drzewa, z obumierającymi konarami i gałęziami, z dziuplami i martwicami bocznymi, stanowią najbogatsze środowisko życia dla wielu gatunków owadów saproksylicznych. Wiele z nich może występować tylko na takich sędziwych drzewach, w których tworzą się specyficzne mikrośrodowiska
wykorzystywane przez stenotopowe gatunki (Eurythyrea quercus (HERBST)
(Buprestidae); Tragosoma depsarium (L.), Stictoleptura variicornis (DALM.),
Cerambyx cerdo L., Trichoferus pallidus (OLIV.) (Cerambycidae) i inne). Niektóre owady znajdują odpowiednie warunki rozwoju dopiero na drzewach
mających ponad 200 lat (np. Boros schneideri (P ANZ.) (Boridae) głównie na
sosnach, Netocia aeruginosa (DRURY), Osmoderma eremita (SCOP.) (Scarabaeidae) i Lacon querceus (H ERBST) (Elateridae) na dębach). Warunki dla
istnienia starych i obumierających drzew stwarzają rezerwaty ścisłe. Jednak
ich łączna powierzchnia jest bardzo mała, a ponadto nie wszystkie siedliska
są dobrze reprezentowane w rezerwatach ścisłych i strefach ochrony ścisłej
parków narodowych, istniejących w naszym kraju. Ważna jest również historia danego obiektu. Różna jest bowiem wartość dla zachowania owadów leśnych, a zwłaszcza saproksylicznych, rezerwatów założonych w resztkach lasów pierwotnych, a inna tych, które zostały założone w lasach odtworzonych
w danym miejscu po wcześniejszych zniszczeniach lub przekształceniach.
Dobrym indykatorem ciągłości naturalnych lasów są niektóre saproksyliczne
owady (BUCHHOLZ , OSSOWSKA 1995b, 1998a; NILSSON , BARANOWSKI 1994,
1997a, 1997b; NILSSON i in. 1994; GUTOWSKI i in. w przygotowaniu).
Najmniej mobilne są owady związane z dziuplami znajdującymi się w starych dębach, lipach, bukach i innych długowiecznych drzewach. W takich
środowiskach często się zdarza, że żyją one w bardzo stabilnych warunkach
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przez kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 lat, przez wiele pokoleń nie zmieniając miejsca rozwoju (B URAKOWSKI 1997; NILSSON, B ARANOWSKI 1997a).
Tak więc najbardziej zagrożone spośród owadów saproksylicznych są właśnie
te o małej sile dyspersji, żyjące w starych ale żywych, dziuplastych, nasłonecznionych drzewach rosnących na skrajach lasu, przy drogach lub w rozrzedzonych drzewostanach. Obecność tych rzadkich gatunków owadów
świadczy jednocześnie o tym, że w owym miejscu zachowana była ciągłość
naturalnego lasu od czasów przedhistorycznych. Stąd też przy selekcjonowaniu terenów przydatnych do ochrony powinno się bezwzględnie wykonywać
ekspertyzę entomologiczną w celu sprawdzenia zestawu gatunków żyjących
w dziuplach oraz w grubowymiarowym martwym drewnie (NILSSON , BARANOWSKI 1997a, 1997b; GUTOWSKI i in. w przygotowaniu).
Należy zwrócić uwagę na paradoks, że wśród rezerwatów faunistycznych
w Polsce najliczebniejsza grupa zwierząt, jakimi są owady, ma ich zaledwie 6.
Podczas gdy np. ptaki, grupa stokrotnie mniej liczna gatunkowo, posiadają
znacznie ponad 100 rezerwatów (OLACZEK 1998; PILIPOWICZ 1999).
Głównym zagrożeniem dla saproksylicznych owadów w Polsce, podobnie
jak w większości krajów Europy, jest gospodarka leśna (BURAKOWSKI 1962;
GŁOWACIŃSKI, W ITKOWSKI 1969; VÄISÄNEN, H ELIÖVAARA 1992; BUCH HOLZ 1991; BUCHHOLZ i in. 1993; BUCHHOLZ, O SSOWSKA 1995a, 1998b;
GUTOWSKI 1995; N IEMELÄ 1997). Podstawowym kanonem w praktyce leśnictwa jest utrzymanie dobrego stanu sanitarnego lasu. Przy czym powszechnie jest to rozumiane jako stan sanitarny drzewostanu. Nie dostrzega
się sprzeczności, że najczęściej utrzymywanie tego ostatniego prowadzi do
złego stanu zdrowotnego lasu. Utrzymywanie dobrego stanu sanitarnego
drzewostanów wymaga usuwania drzew osłabionych, zasiedlonych przez
owady i inne organizmy saproksyliczne. Wiedzie to do ograniczenia różnorodności biologicznej, co z kolei zmniejsza zdolności homeostatyczne ekosystemu.
Dla ochrony owadów saproksylicznych nie wystarczy pozostawianie
drzew do wieku fizjologicznej starości. Wymagają one istnienia drzew, które
dożywają swego kresu – są pozostawione w lesie do naturalnej śmierci i pełnego rozkładu.
Wspomniana gospodarka leśna stwarza również poważne zagrożenie dla
znacznej liczby gatunków owadów ściśle związanych swym rozwojem z biotopami naturalnie pojawiającymi się w ekosystemach leśnych, a nie występującymi lub występującymi tylko w ograniczonym zakresie w lasach gospodarczych i objętych ochroną częściową. Chodzi tu o entomofaunę uzależnioną
od całego bogactwa biotopów i mikrobiotopów kształtujących się w wyniku
rozlicznych zjawisk sukcesyjnych i fluktuacyjnych występujących naturalnie
w lesie (przerzedzanie się drzewostanu w wyniku wchodzenia w fazę rozpa-
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du, powstawanie luk w drzewostanie w wyniku działalności kambiofagów lub
czynników abiotycznych, utrzymywanie się przez dłuższy czas powierzchni
bezdrzewostanowych, sukcesja wtórna na tych powierzchniach itd.).
Na osobne zasygnalizowanie zasługuje zjawisko nalatywania częstokroć
rzadkich i zagrożonych eliminacją gatunków owadów leśnych, na powstające
w wyniku zabiegów gospodarczych twory, symulujące w pewnym stopniu potencjalne biotopy i mikrobiotopy naturalne. Chodzi tu m.in. o zręby, czy
śródleśne składnice drewna. Przywabiające działanie takich miejsc znane
jest dobrze entomologom. W miejscach tych gromadzą się często w nienaturalnie dużym zagęszczeniu osobniki przywabione z okolicznych terenów, odbywają gody i składanie jaj w miejscach potencjalnie właściwych ich rozwojowi larwalnemu (gatunki saproksyliczne na składowane drewno, inne gatunki
do gleby lub na rośliny zielne pojawiające się licznie w miejscach odsłoniętych). Jest rzeczą oczywistą, że drewno prędzej czy później zostaje z lasu wywiezione, natomiast powierzchnie pozrębowe są odnawiane i naturalne stadia sukcesji wtórnej na nich nie pojawiają się, a te mogą być niezbędne dla
rozwoju poszczególnych gatunków. Zachodzi zatem sytuacja swoistego „drenażu” specyficznej entomofauny, częstokroć obejmującej gatunki silnie zagrożone wyginięciem (a zagrożenie to jest najczęściej właśnie efektem tego
zjawiska) (BUCHHOLZ, BURAKOWSKI 1992; BUCHHOLZ i in. 1993).
Nawet w rezerwatach przyrody, tych objętych tzw. ochroną częściową, zarówno gatunki saproksyliczne, jak i związane z naturalnie w lasach występującymi fazami sukcesyjnymi i fluktuacyjnymi nie są wystarczająco chronione
(G UTOWSKI 1995; BUCHHOLZ, OSSOWSKA 1998b). W rezerwatach takich
prowadzi się bowiem tzw. cięcia sanitarne i przygodne, niszcząc owady zasiedlające te drzewa, a także ograniczając potencjalną bazę rozwojową (patrz
też ZIELONY 1992). Zazwyczaj też utrzymuje się drzewostan w stanie dużego
zwarcia, często także likwidując powstające w nim luki poprzez sztuczne odnawianie lub stymulowanie odnowienia tzw. naturalnego. Naruszane bywają
także strefy ochronne wokół gniazd ptaków drapieżnych i bociana czarnego,
będące często również środowiskiem rozwoju wielu rzadkich i zagrożonych
gatunków owadów.
Niska świadomość w zakresie ochrony przyrody niektórych użytkowników lasu powoduje, że nie zwraca się uwagi na bogaty i unikalny świat organizmów saproksylicznych, przynosząc im często szkody nieprzemyślanymi
działaniami, np. usuwaniem i niszczeniem tzw. posuszu jałowego, tj. nie zasiedlonego już przez gatunki uważane w leśnictwie za szkodniki. W posuszu
takim rozwija się jednak wiele innych gatunków saproksylicznych, w tym parazytoidów i drapieżców. Podobnie niekorzystne, a dotyczące owadów związanych z naturalnymi fazami sukcesyjnymi i fluktuacyjnymi ekosystemów leśnych, jest dość jeszcze powszechne w lasach gospodarczych, a co gorsza
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w leśnych rezerwatach częściowych (w wielu przypadkach nakazywane instrukcjami), uproduktywniane i zalesianie śródleśnych powierzchni bezdrzewostanowych, likwidacja przerzedzonych drzewostanów (tzw. płazowin)
i sztuczne odnawianie uzyskanych tą drogą powierzchni itp. Innym niepokojącym zjawiskiem, jest praktykowane w niektórych polskich parkach narodowych, zalesianie (wg zasad przyjętych w lasach gospodarczych) terenów
o wcześniej nieleśnym charakterze użytkowania, przejmowanych przez parki. Częstokroć na terenach takich zaawansowane są już procesy naturalnej
spontanicznej sukcesji i przeprowadzony zabieg zalesienia niszczy bezpowrotnie biocenozy sukcesujne, w tym specyficzne i bogate w gatunki entomocenozy.
Pewną rolę w ograniczaniu liczebności owadów leśnych może mieć kolekcjonerstwo. Zagrożenie to dotyczyć jednak może tylko, uznawanych za rzadkie, okazałych gatunków, łatwych do odszukania w terenie, zwłaszcza w świetle rodzącej się w Polsce mody na łapanie owadów dla celów handlowych
(GUTOWSKI 1997).
Jednym z zagrożeń dla ochrony naturalnych lasów są braki w edukacji
polskiego społeczeństwa. Wśród większości dorosłych Polaków sztuczna, zubożona o wiele elementów prawdziwego lasu plantacja drzew jawi się jako
coś oczywistego i lepszego niż prawdziwy las naturalny z całym zróżnicowaniem gatunkowym, genetycznym i bogatą strukturą przestrzenną. Stąd też
bez odpowiedniej edukacji długo będziemy jeszcze odczuwać skutki obojętnego lub nawet wrogiego nastawienia znacznej części społeczeństwa do
ochrony naturalnych lasów i żyjących w nich owadów.
Od pewnego czasu zauważa się w leśnictwie europejskim i polskim stopniowe odchodzenie od schematyzmu. Zostały wprowadzone i są wciąż doskonalone, zasady ekologizacji leśnictwa, które powoli są wdrażane do praktyki. Trzeba oddać sprawiedliwość naszemu leśnictwu, że światłe te idee, będące istotnym postępem w stosunku do dotychczasowej praktyki, najśmielej
są wprowadzane w lasach Polski (np. Zarządzenia Nr 11 i 11A – o ekologizacji gospodarki leśnej; Zarządzenie Nr 30 – powołujące Leśne Kompleksy
Promocyjne; itp.). Tym niemniej, w świetle nauki o ochronie przyrody,
a zwłaszcza o ochronie owadów saproksylicznych i związanych z naturalnymi
stadiami sukcesyjnymi i fluktuacyjnymi lasu, gospodarka leśna ma jeszcze
wiele mankamentów. Trzeba jasno powiedzieć, że dla organizmów z tych
grup, szczególnie saproksylicznych, realizowana w przeszłości i w pewnym
zakresie również obecnie, normalna gospodarka leśna stanowi największe
zagrożenie. Eliminowanie posuszu oraz drzew w tzw. wieku rębności z lasu,
będące elementem tej gospodarki, uniemożliwia występowanie wielu gatunków. Natomiast brak przekonujących dowodów, aby istotnym zagrożeniem
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dla owadów saproksylicznych były np. zanieczyszczenia powietrza powodowane przez przemysł, ogrzewanie miast i wsi czy ruch samochodowy. Dla
tych odizolowanych od efemerycznych czynników zewnętrznych organizmów
o wiele ważniejsze jest istnienie odpowiedniej ilości i jakości mikrobiotopów. Zagrożeniem dla owadów leśnych jest natomiast chemizacja powodowana przez zabiegi zwalczania chwastów, owadów i gryzoni, a także chemiczne nawożenie, prowadzone dość często i na znaczną skalę w polskich lasach,
czasem również w parkach narodowych.
Pewne proekologiczne rozwiązania wprowadzane w Leśnych Kompleksach Promocyjnych są krokiem we właściwym kierunku. Jednak mankamentem tych rozwiązań jest słabe umocowanie prawne tej ochrony oraz wielkie
uzależnienie od koniunktury w Lasach Państwowych. Przykładem niech
będą perturbacje związane z ochroną starych drzew w Puszczy Białowieskiej,
wprowadzaną i zmienianą kilkoma decyzjami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (Decyzja Nr 25, Decyzja Nr 24, (...), Decyzja Nr 48). Trudno sobie też wyobrazić tolerowanie przez dłuższy okres deficytowości drogiej, proochronnej gospodarki leśnej w LKP w sytuacji gdy okres prosperity
w leśnictwie definitywnie się skończy.
W lesie naturalnym obecne są równocześnie co najmniej 3 podstawowe
fazy rozwojowe drzewostanu: inicjalna (siewki i młode pokolenie lasu), optymalna (dojrzewające i dojrzałe drzewostany) i terminalna (obumierające
drzewa, osiągające kres swego życia). W takim złożonym lesie, którego drzewostan tworzony jest przez kilka-kilkanaście gatunków drzew i wiele gatunków krzewów, lesie złożonym z mozaiki gatunków i faz rozwojowych, są zarówno obszary silnie zacienione, jak i luki z dużym dostępem światła. Także
bardzo zróżnicowane są warunki wilgotnościowe. Słowem, las taki tworzy
wiele mikrośrodowisk dogodnych do życia wielkiej liczby gatunków o różnych wymaganiach. Najistotniejsza dla utrzymania równowagi takiego systemu i prawidłowego jego funkcjonowania jest obecność fazy terminalnej (rozpadu), która w szczególności gwarantuje możliwość występowania organizmom saproksylicznym. Faza ta, z założenia, nie występuje w lasach gospodarczych Polski, bowiem wiek rębności wyznaczony jest tak, aby gwarantował najbardziej ekonomiczną gospodarkę drewnem – przypada na okres kiedy następuje zmniejszenie maksymalnego przyrostu drzewa. Wiek rębności
przypada zwykle w połowie (a czasem znacznie niżej) rzeczywistej długości
życia danego gatunku drzewa. Dla sosny zwyczajnej wynosi on np. 100–120
lat, podczas gdy drzewa te żyją do 300–400 lat (patrz też DANIELEWICZ ,
WROŃSKA-PILAREK 1992).
Postulowane przez leśników pozostawianie pewnej liczby martwych
drzew w lesie, do praktyki wchodzi bardzo powoli i z oporami. Nieco pełniej
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realizowane jest tylko w Leśnych Kompleksach Promocyjnych, ale te zajmują zaledwie 6,5% powierzchni lasów w zarządzie Lasów Państwowych (Lasy
Państwowe 1998).
Brakuje wciąż zrozumienia dla ochrony biernej, zwanej dość myląco konserwatorską (konserwatorstwo jest powszechnie rozumiane jako utrzymanie
stanu, a przecież w ochronie biernej chodzi o coś wręcz odwrotnego).
Ochrona bierna przedstawiana jest wśród leśników wręcz jako przeżytek
i przeciwstawiana rzekomo nowoczesnej „ochronie czynnej”, która w praktyce (w odniesieniu do leśnych rezerwatów częściowych) ma z reguły niewiele
wspólnego z rzeczywistą ochroną czynną (często konieczną tylko przy ochronie tzw. biotopów nieklimaksowych, np. niektórych łąk czy kserotermów).
Czynione są zakusy na likwidację niektórych istniejących leśnych rezerwatów
ścisłych pod pretekstem, że stanowią one zagrożenie dla zdrowych lasów gospodarczych w ich otoczeniu, są bowiem jakoby źródłem rozprzestrzeniania
się szkodliwych owadów, np. kornika drukarza czy innych kambiofagów. Nagminne jest „zawieszanie” zasad ochrony ścisłej, aby w obliczu rzekomego
zagrożenia dla trwałości lasu wkroczyć do wybranego rezerwatu ścisłego
z chemicznym zwalczaniem owadów, usuwaniem zasiedlonych przez owady
drzew, przebudową drzewostanu, podsadzeniami itp. (patrz np. BUCHHOLZ
1991; GUTOWSKI 1986; BANDOŁA-C IOŁCZYK 1992; H OLEKSA i in. 1996;
OKOŁÓW 1999). Kuriozalnym jest fakt, że w planach ochrony niektórych
polskich parków narodowych znajdują się zapisy dopuszczające czy wręcz
nakazujące takie działania. Nie trzeba przekonywać, jak są one nonsensowne i jakie szkody przynoszą przyrodzie, uniemożliwiając dodatkowo wyciąganie jakichkolwiek wniosków odnośnie efektów ekologicznych założonej
ochrony ścisłej (biernej).
Częstokroć u podstaw z gruntu niewłaściwych i niszczących ekosystem
działań w rezerwatach leśnych (w tym niekiedy także ścisłych), leży całkowicie błędnie określony cel ich ochrony, jakim najczęściej jest drzewostan o danym składzie gatunkowym, strukturze i wieku. Utrzymanie takiego pozbawionego dynamiki, a więc z gruntu nienaturalnego układu, odbywać się
może jedynie kosztem ogromnej liczby organizmów, których egzystencja
uzależniona jest od naturalnych procesów dynamicznych zachodzących
w ekosystemach leśnych.
Ewolucja poglądów na funkcjonowanie ekosystemów leśnych wśród polskich leśników następuje zbyt powoli. Zanim w pełni się zrealizuje, mogą,
wskutek normalnej gospodarki leśnej, a w wielu przypadkach także rezerwatowej, zginąć np. fragmenty lasów naturalnych. A te są obecnie w Europie
wartością bezcenną, unikatową – powinny być więc bezwzględnie zachowane. Obligują nas do tego zresztą podpisane przez polski rząd międzynarodowe konwencje (np. Berneńska).
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Zagrożeniem dla organizmów saproksylicznych jest wiele zabiegów gospodarczych prowadzonych w starych drzewostanach, a zwłaszcza cięcia wykonywane w rezerwatach przyrody czy w parkach narodowych. W obiektach
chronionych przeważnie nie mają one racjonalnego uzasadnienia z punktu
widzenia ochrony przyrody (BUCHHOLZ 1991; BUCHHOLZ i in. 1993; CHWISTEK 1996; MEDWECKA-KORNAŚ 1994; HOLEKSA i in. 1996; BOBIEC 1998).
Wielkim zagrożeniem dla owadów leśnych jest stan polskiego prawa
(a częściowo jego interpretacja) dotyczącego ochrony lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. W obiektach tych stosuje się bowiem z reguły zasady i formy działań, analogiczne do obowiązujących w lasach gospodarczych (DĄBROWSKI 1999; OKOŁÓW 1999), zapominając, że zostały one powołane dla innych celów. W konsekwencji, do wykonywania planów ochrony
i ekspertyz w lasach parków narodowych i rezerwatów przyrody powołuje się
utylitarnie nastawionych przedstawicieli jednostek, normalnie działających
na rzecz lasów gospodarczych (np. Biur Urządzania Lasu czy Zespołów
Ochrony Lasu). Nie może więc dziwić fakt, iż oceniając np. stan sanitarny
lasu (de facto oceniany jest stan sanitarny drzewostanu) wydają oni zalecenia odnośnie walki z kambio- i ksylofagami. W dodatku władze nadrzędne
przedsiębiorstwa Lasy Państwowe i parków narodowych (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Krajowy Zarząd Parków Narodowych) obligują
nadleśniczych i dyrektorów do bezwzględnego wykonywania tych zaleceń,
których realizację można by dyskutować nawet w odniesieniu do niektórych
lasów gospodarczych, a w przypadku lasów parków narodowych i rezerwatów przyrody są one z reguły nie do przyjęcia.
Należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach trudno się dopatrzyć
wpływu człowieka na drastyczne wahania liczebności pewnych gatunków
owadów, aż do zupełnego zaniku na danym obszarze. Może to wynikać z niepoznanych dotąd w pełni, wewnątrzpopulacyjnych mechanizmów oraz strategii życiowej gatunków. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w przypadku tak
małych organizmów jakimi są owady leśne, prowadzących przy tym często
bardzo skryty tryb życia, naturalne wahania liczebności w cyklu wieloletnim
mogą być odczytywane jako zanikanie gatunku, jeśli badania prowadzone są
wyrywkowo, zbyt krótko lub nie dość dokładnie.
Zagrożenia – podsumowanie:
1. Polityka leśna, która nie wprowadza jasnego rozdzielenia między lasami,
których głównym zadaniem powinna być ochrona przyrody oraz lasami,
które powinny produkować drewno.
2. Gospodarka leśna, a w szczególności:
– eliminowanie z lasu fazy rozpadu drzewostanu na skutek ustalenia tzw.
wieków rębności dla poszczególnych gatunków, znacznie wyprzedzających wiek starzenia się i zamierania drzew;
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– usuwanie z lasu tzw. posuszu czynnego (drzew zasiedlonych przez owady) oraz znacznej części tzw. posuszu jałowego (drzewa obumarłe,
z których wyleciały już kambiofagi);
– wypalanie resztek pozrębowych i gałęzi, co zubaża bazę pokarmową dla
owadów saproksylicznych, niszczy je bezpośrednio, a także zubaża ekosystem o materię organiczną i stanowi zagrożenie pożarowe;
– realizowanie w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych zabiegów związanych z przebudową drzewostanu, cięć sanitarnych i przygodnych, itp., które pogłębiają odkształcenia lasów oraz eliminują potencjalną bazę pokarmową owadów saproksylicznych;
– nastawienie głównie na produkcję wysokojakościowego surowca drzewnego, a przez to upraszczanie składu gatunkowego i struktury drzewostanu, redukowanie naturalnej zmienności genetycznej drzew itp.,
a tym samym ograniczanie ilości odpowiednich środowisk dla owadów
leśnych (nie mówiąc już o ograniczaniu tym działaniem naturalnych
zdolności adaptacyjnych ekosystemu leśnego);
– przetrzymywanie surowca drzewnego dłuższy czas w lesie, a następnie
po zasiedleniu go przez owady, wywożenie i przerób, a tym samym
zniszczenie młodego pokolenia owadów;
– zwalczanie tzw. szkodników leśnych za pomocą nieselektywnych lub
mało selektywnych środków chemicznych i biopreparatów, co powoduje zanikanie wielu gatunków owadów, w tym rzadkich i zagrożonych
wyginięciem;
– dokonywanie wyrębów w okresie wiosny czy lata, zamiast późną jesienią i zimą, przez co niszczenie różnych elementów ekosystemu, w tym
owadów, wydatnie się zwiększa;
– korowanie pniaków pozostających po ścięciu drzew, co ogranicza bazę
rozwojową dla owadów saproksylicznych zaś na tzw. szkodniki wpływa
w większości przypadków w sposób nieistotny;
– „zawieszanie” ochrony ścisłej, aby przeprowadzić w rezerwatach zwalczanie „owadów – szkodników”;
– przeprowadzanie tzw. cięć odsłaniających w starych drzewostanach,
a zwłaszcza w rez. objętych ochroną częściową, co prowadzi do odmłodzenia drzewostanu, a tym samym zmniejszenia bogactwa potencjalnych środowisk życia dla owadów leśnych, a także zubożenie bazy pokarmowej dla organizmów saproksylicznych;
– uproduktywniane i sztuczne zalesianie śródleśnych „nieżytków” (terenów zabagnionych, piaszczysk, miejsc w przeszłości wykorzystywanych
rolniczo lub zabudowanych itp.), a także likwidacja przerzedzonych
drzewostanów (płazowin) i zakładanie w ich miejsce zwartych upraw le-
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śnych, co w znaczący sposób ogranicza środowiska rozwoju owadów
związanych z fazami sukcesyjnymi i fluktuacyjnymi lasu.
Nadmierne pielęgnowanie starych drzew w parkach, zadrzewieniach,
ogrodach, a nawet w lesie, poprzez wycinanie martwych gałęzi, obumarłych tkanek, oczyszczania dziupli i ich chemiczne wyjałowianie.
Kolekcjonerstwo i handel owadami przez „zawodowców”, którzy w sposób zorganizowany i masowo wyłapują osobniki zagrożonych i rzadkich
gatunków w ich naturalnych ostojach, a następnie prowadzą sprzedaż na
dużą skalę.
Braki w edukacji przyrodniczej społeczeństwa, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za realizację ochrony przyrody (leśników, pracowników służb
ochrony przyrody, parków narodowych, administracji państwowej), przez
co sprawa ochrony owadów leśnych nie jest uświadamiana, nie dość popierana, a czasem zwalczana.
Kurczenie się obszaru lasów naturalnych, seminaturalnych lub lasów
z drzewami starszych klas wieku na rzecz młodników, drągowin i drzewostanów młodszych, za sprawą aktualnie nadal realizowanej polityki leśnej
państwa.

Propozycje ochrony
W myśl ogólnie przyjętych zasad dotyczących ochrony fauny, w tym entomofauny, szczególną troską należy otaczać wszystkie gatunki będące endemitami, a także reliktami przeszłych epok geologicznych – trzeciorzędu
i plejstocenu (ANDRZEJEWSKI, WEIGLE 1992). Nad wyraz godne zauważenia są jednak także tzw. relikty puszczańskie, tj. gatunki charakterystyczne
dla lasów pierwotnych, lub takich, które zachowały, przynajmniej częściowo,
charakter pierwotny (GUTOWSKI 1995), w znacznej części będące także reliktami końcowego okresu plejstocenu i pierwszej połowy holocenu. W piśmiennictwie dotyczącym ochrony przyrody poświęca się im jak dotąd bardzo mało uwagi, a wydaje się, że ze względu na postępujący zanik lasów
o charakterze pierwotnym, tak w skali Polski, jak i praktycznie całego globu,
właśnie one zasługują na szególną troskę (niekiedy większą niż ta na jaką zasługują gatunki endemiczne czy reliktowe przeszłych epok, które na terenach swego występowania częstokroć nie są zagrożone eliminacją). Wśród
reliktów puszczańskich najwięcej jest owadów saproksylicznych, ale zaliczyć
do nich można także cały szereg gatunków z innych grup ekologicznych.
Zasady ochrony owadów leśnych, na przykładzie chrząszczy z rodziny Cerambycidae, zostały dość szczegółowo omówione w pracy GUTOWSKIEGO
(1995). Nie ma potrzeby powtarzać tych informacji. Konkludując, najbardziej efektywna jest ochrona biotopów gatunków zagrożonych. Aby wyzna-
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czyć obszary szczególnie cenne entomofaunistycznie należy zbadać rozmieszczenie poszczególnych gatunków, nanieść je na mapy a następnie mapy
te nałożyć na siebie. Miejsca z wyraźnym zagęszczeniem gatunków byłyby
tymi przewidzianymi do ochrony obszarowej. Przy wyznaczaniu terenów
godnych ochrony nie należy bezkrytycznie kierować się tylko bogactwem gatunkowym, są bowiem sytuacje gdzie pod wpływem czynników antropogenicznych ich liczba gwałtownie wzrasta (TROJAN i in. 1994; GUTOWSKI, ŁUGOWOJ, w przygotowaniu). Należy wziąć pod uwagę tzw. gatunki kluczowe
(populacje kluczowe) ze względu na rzadkość występowania, zagrożenie wyginięciem, ich rolę w ekosystemie i endemiczność. Ważne są również wskaźniki różnorodności gatunkowej, naturalność i inne przesłanki (MARGULES ,
USHER 1981; WITKOWSKI 1991; CIEŚLAK 1993).
Należałoby, zwłaszcza w istniejących parkach narodowych i w rezerwatach przyrody, które chronią efekty naturalnych procesów ekologicznych,
pozostawiać więcej swobody przyrodzie. Według zaleceń Światowej Unii
Ochrony Przyrody powinno się w parkach narodowych pozostawiać co najmniej 75% ich obszaru bez ingerencji człowieka (OKOŁÓW 1999). Daje to
najlepszą gwarancję ochrony wszystkich jej elementów, w tym i owadów.
W szczególności właśnie w parkach narodowych (gdyż są one m.in. do tego
powołane) powinny być prowadzone badania i obserwacje nad efektami
ekologicznymi ochrony biernej (ścisłej) w środowiskach leśnych, a także nad
przebiegiem naturalnych procesów sukcesyjnych w miejscach gdzie zachodzą spontaniczne procesy renaturalizacyjne (np. na gruntach porolnych, niestety z reguły przeznaczanych pod zalesienia). Prowadzenie takich obserwacji, będących podstawą do wypracowywania najwłaściwszych sposobów realizacji zadań ochronnych w obiektach służacych temu celowi, powinno być
nadrzędnym celem działalności pracowni naukowych przy parkach narodowych. Badania te oparte mogłyby być w znacznym stopniu na monitoringu
entomofauny, prowadzonym prostymi i powtarzalnymi metodami, a wynikające z nich wnioski stanowić powinny podstawę sporządzania i rewizji planów ochrony.
Opracowywanie tzw. czerwonych list gatunków zagrożonych jest w istocie
tylko narzędziem służącym do właściwej waloryzacji terenów i podjęcia odpowiedniej ochrony obszarowej. Obejmowanie natomiast kolejnych owadów
ochroną gatunkową nie ma większego znaczenia dla ich zabezpieczenia
(WITKOWSKI 1974; GUTOWSKI 1995, 1997; BUCHHOLZ i in. 2000).
Poza samym wyznaczaniem terenów chronionych ważna jest gospodarka
człowieka w tych obiektach (jeżeli nie są to rezerwaty ścisłe) oraz gospodarka poza terenami chronionymi (patrz np. FRY, LONSDALE 1991; BERNADZKI
1993; GLIWICZ 1994). Szczególnie istotne dla owadów leśnych, a zwłaszcza
saproksylicznych, jest odpowiednie postępowanie w toku prac urządzenio-
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wych oraz podczas wykonywania wszelkich cięć w drzewostanach. Wprawdzie nie ma jeszcze odpowiedzi na wiele pytań związanych z precyzyjnym wyznaczeniem wystarczającej ilości martwego drewna na 1 ha (z uwzględnieniem siedlisk, klas wieku, gatunków dominujących, itp), które jest podstawą
występowania owadów saproksylicznych, ale wiele już na ten temat wiadomo. Niektóre z tych ustaleń można by już wprowadzać do praktyki. Z badań
BRAKEFIELD (1991) (za ØKLAND i in. 1996) przeprowadzonych w drzewostanach dębowo-świerkowych w Niemczech wynika, że 5–10 m3 martwego
drewna na 1 ha jest ilością wystarczającą dla ważnych faunistycznie, saproksylicznych chrząszczy. Jednak szeroko zakrojone i dobrze udokumentowane
badania przeprowadzone w Norwegii (ØKLAND i in. 1996) udowadniają, że
dla występowania pewnych gatunków owadów konieczna jest większa ilość
martwego drewna przypadająca na 1 ha – powyżej 23,8–28,5 m3. W naturalnych lasach ilość martwego drewna może osiągać bardzo wysokie wartości.
Przykładowo w grądach Puszczy Białowieskiej martwe drewno stanowi średnio 187 m3/ha (BOBIEC i in., w przygotowaniu), podczas gdy w zmienionych
przez człowieka monokulturach sosnowych Polski i Europy Zachodniej zwykle nie przekracza 3 m3/ha.
Ważne jest, aby wśród martwego drewna znajdowało się też to grubowymiarowe, o średnicy powyżej 40–50 cm. Uważa się, że potrzeba 4–7 takich
drzew na 1 ha. Istotne jest, aby unikać odmłodzenia drzewostanów w krótkim czasie (krótszym niż jedna generacja drzew) na dużych powierzchniach.
Na każdym płacie o powierzchni 4 km2 powinien się znaleźć przynajmniej
skrawek przejrzałego lasu (ØKLAND i in. 1996). Do zostawiania „wysp starodrzewia” wśród odmłodzonych lasów gospodarczych nawołują w warunkach
Polski BERNADZKI (1993), ANDRZEJCZYK i BRZEZIECKI (1997) oraz SKŁODOWSKI (1999).
Z lasów mieszanych oraz iglastych z domieszkami gatunków liściastych
powinno się unikać usuwania na większą skalę brzozy i osiki, mających istotny wpływ na występowanie saproksylicznych owadów (NIEMELÄ 1997; SIITO NEN, MARTIKAINEN 1994). W lasach ukierunkowanych na funkcje ochronne
(parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, lasy ochronne itp.)
należałoby propagować luźne zwarcie drzewostanów. Bowiem z badań wynika, że rzadkie gatunki saproksyliczne preferują takie właśnie środowiska
(GÄRDENFORS, BARANOWSKI 1992; GUTOWSKI mat. niepubl.). Rozluźnianie okapu drzew nie może się jednak dokonywać kosztem resztek lasów naturalnych czy seminaturalnych. Aktualnie większość lasów Polski jest tak
rozczłonkowana, pocięta drogami, liniami oddziałowymi, zrębami, uprawami leśnymi itp., że raczej nie zachodzi potrzeba podejmowania aktywnych
wysiłków, aby zapewnić większy dopływ światła do wnętrza lasu.
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Wskazania, mające zminimalizować ewentualny negatywny wpływ kolekcjonerów na populacje rzadkich owadów przedstawiają EVERS (1985),
OEHLKE (1986) i GUTOWSKI (1997).
Rekomendacje dotyczące ochrony organizmów saproksylicznych i ich
biotopów przedstawione zostały nawet przez Radę Europy w 1988 r. (patrz
SPEIGHT 1989), co najdobitniej świadczy o wadze zagadnienia.
Zalecenia, mające na celu ochronę owadów leśnych w Polsce, zarówno te
bardzo ogólne, jak i bardziej szczegółowe zostały zebrane w poniższym wykazie.
Należy:
[zalecenia ogólne]
1. Dokonać jasnego rozdzielenia między lasami, których głównym zadaniem powinna być ochrona przyrody oraz lasami, których zadaniem byłaby produkcja drewna i innych użytków leśnych. Pociągnąć to powinno
za sobą rozdział na szczeblu ministerialnym administracji zajmującej się
ochroną środowiska i przyrody od leśnictwa, będącego w zasadniczej
części jedną z gałęzi gospodarki człowieka.
2. Przeznaczać większe środki na ochronę przyrody w budżecie państwa,
m.in. na rekompensaty za straty poniesione z tytułu przeznaczenia terenu do ochrony obszarowej lub z powodu rezygnacji z intensywnych form
gospodarowania.
3. Uzupełnić powierzchnię leśnych rezerwatów ścisłych w Polsce o siedliska
nie reprezentowane w dotychczas istniejących, oraz reprezentowane na
zbyt małej powierzchni. Rezerwaty zbyt małe powiększyć. Ochrony ścisłej nie zawieszać pod żadnym pozorem.
4. Zinwentaryzować wszystkie stanowiska zagrożonych gatunków owadów
leśnych, a w miejscach grupowania się takich gatunków utworzyć rezerwaty zabezpieczające ich istnienie (ścisłe lub częściowe, w zależności od
potrzeb i okoliczności).
5. Dopilnować, aby każdy obszar chroniony miał dobrze opracowany plan
ochrony, a następnie aby był on realizowany w praktyce, np. bez utylitarnych, schematycznie prowadzonych cięć, jak to bywa obecnie.
6. Stworzyć odpowiednie korytarze ekologiczne umożliwiające wymianę
puli genetycznej izolowanych dotąd populacji zagrożonych gatunków
oraz swobodną ich migrację na nowe tereny.
7. Prowadzić monitoring wszystkich zagrożonych gatunków owadów leśnych, lub przynajmniej gatunków kluczowych pełniących rolę bioindykatorów dla całych grup owadów, aby w porę reagować na pojawiające
się zagrożenia i móc im zapobiegać; równolegle prowadzić monitoring
martwego drewna w lesie.
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8. Prowadzić badania nad rozsiedleniem i biologią zagrożonych gatunków
owadów leśnych, jako warunek opracowania skutecznych metod ich
ochrony.
9. Prowadzić edukację społeczeństwa dotyczącą poznania roli i znaczenia
owadów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem saproksylicznych.
10. Stworzyć skuteczniejsze bariery ograniczające wyłapywanie w wolnej
przyrodzie i handel zagrożonymi owadami.
11. Przygotować czerwoną listę i czerwoną księgę wszystkich zagrożonych
owadów w Polsce, wykorzystując zbiorowy wysiłek specjalistów od poszczególnych grup systematycznych.
12. Dla niektórych gatunków, które zaniknęły w Polsce, bądź występują tylko na pojedynczych zagrożonych stanowiskach, a obecna izolacja nie pozwala na naturalne zasiedlenie odpowiednich biotopów, podjąć próby
restytucji.
13. Przygotować szczegółową strategię ochrony owadów leśnych w Polsce,
w tym zwłaszcza saproksylicznych.
[w rezerwatach przyrody i w parkach narodowych]
14. W lasach objętych ochroną częściową wyeliminować lub co najmniej
ograniczyć stosowanie zasad wypracowanych dla lasów gospodarczych,
a w szczególności zaprzestać podejmowania walki z tzw. szkodliwymi
owadami, chyba że zagraża to przedmiotowi ochrony (tylko w rezerwatach z ochroną czynną). W żadnym razie nie stosować w rezerwatach
przyrody i parkach narodowych walki chemicznej.
15. Zaprzestać wycinania drzew posuszowych i usuwania drewna w istniejących leśnych rezerwatach z ochroną częściową (w przypadku konieczności ingerencji w drzewostanie, wyłącznie uśmiercać przeznaczone do eliminacji drzewa i pozostawiać je bez jakiejkolwiek obróbki w lesie).
[w lasach objętych pozostałymi formami ochrony obszarowej, lasach ochronnych oraz w cennych przyrodniczo lasach gospodarczych dotąd nie objętych
żadną formą ochrony]
16. Nie zaniedbywać okazji do ochrony owadów leśnych poza obszarami
chronionymi (zmniejszać zanieczyszczenie środowiska, ograniczyć chemiczne zwalczanie, modyfikować gospodarkę leśną itp.).
17. Ograniczyć wycinanie starych drzew, zwłaszcza zaprzestać wszelkich cięć
w pozostałych jeszcze resztkach lasów naturalnych. Szczególnie chronić
stare drzewa dziuplaste; nie niszczyć istniejących w nich próchnowisk,
nie wypalać, nie wycinać, nie „leczyć” ich. Takie zabiegi „ratownicze”
mogą dotyczyć tylko drzew zabytkowych, których wartość kulturowa
przewyższa znacznie przyrodniczą i odbywać się powinny bez usuwania
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substratu z próchnowisk oraz używania pestycydów i impregnatów.
Ewentualne zabiegi konserwatorskie powinny być wykonywane z umiarem, każdorazowo po wykonaniu ekspertyzy entomologicznej i w żadnym razie nie powinny dotyczyć drzew wchodzących w skład drzewostanów leśnych.
Pozostawiać pewien procent drzew martwych w lasach gospodarczych
(różne gatunki, zróżnicowane warunki mikroklimatyczne), aż do ich całkowitego rozkładu.
W lasach gospodarczych dokonywać wyrębów tylko w okresie późnej jesieni, zimą i na przedwiośniu, nie w okresie wegetacji; pozyskane drewno wywozić z lasu przed początkiem tego okresu (nie wywiezione na
czas drewno pozostawiać w lesie do całkowitego rozkładu); ograniczać
do absolutnego minimum zręby zupełne i ich powierzchnię; drzew pozostawianych w lesie nie korować i nie przeżynać.
Zaprzestać spalania gałęzi po ścince drzew, nie formować ich w stosy,
ale pozostawiać na dnie lasu rozproszone.
Nie korować pniaków pozostających po ścince drzew, dopuszczając to
wyjątkowo tylko w przypadku drzew iglastych w miejscach zagrożenia
masowymi pojawami kambio- i ksylofagów.
Zabezpieczyć korzenie wykrotów, po ewentualnym odcięciu pnia, przed
powrotem w zagłębienie powstałe w glebie.
Nie stosować nieselektywnych pułapek feromonowych (np. pułapki
ekranowe, pułapki „lejkowe”), preferować pułapki wyłapujące wyłącznie lub prawie wyłącznie osobniki gatunku na który są zakładane (np.
rury Borregardha na kornika drukarza – choć co do selektywności tychże, także można mieć wiele zastrzeżeń).
Protegować w lasach gospodarczych (o ile warunki siedliskowe na to pozwalają) gatunki drzew, które w polskich lasach słabo się odnawiają,
bądź występują w niedomiarze z uwagi na ich dyskryminowanie w przeszłości, np. wiązy, lipy, klony, graby.
Przebudowywać drzewostany jednowiekowe i jednogatunkowe na wielogatunkowe i różnowiekowe, dostosowane do siedliska; gdzie to konieczne zwiększać dopływ światła do wnętrza lasu; rozbudowywać ekotony.
Ograniczać do minimum stosowanie walki chemicznej z owadami leśnymi.

[w lasach mocno zmienionych, nie posiadających cennych elementów przyrodniczych, a przede wszystkim w typowych plantacjach, np. wierzb do produkcji drewna energetycznego, plantacjach brzozy na hałdach poprzemysłowych itp.]
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27. Pozostawić właścicielowi, bądź administratorowi dużą swobodę działania, łącznie z nawożeniem i chemicznym zwalczaniem szkodników, zalecając jednakże umiar i ogólną troskę o środowisko.

SUMMARY
Under geophysical conditions of Central Europe, a great majority of insect species are
associated with forest ecosystems. Because of the considerable decrease in woodland areas
in Europe, resulting from civilisation progress, and because of intense economic-oriented
management in the existing forests (except the low percentage of forests under various
forms of protection, such as national parks or nature reserves), the woodland entomofauna
of Poland may be regarded as seriously threatened with impoverishment and deformation of
ecological structure of associations. With respect to most woodland areas of Poland, the impoverishment and deformation are facts and are probably irreversible or difficult to reverse.
The intense forest management since ca. 200 years has clearly affected saproxylic
entomofauna, and insects associated with fluctuation phases of forest ecosystems (terminal
phase, woodless phase etc.).
In order to implement adequate and effective measures of protection of the forest
entomofauna, it would be advisable to change considerably the existing methods of forest
management and attach more importance to education of forestry staff, since some principles which are in accordance with the new regulations are implemented with delay. An array
of new recommendations should be introduced. With respect to protected forests, natural
spontaneous processes should be permitted (passive protection) since, as demonstrated by
the studies, this is the best guarantee of protection of all components of biocenosis of
a given forest ecosystem. A clear differentiation in approach to economical and protected
forests is necessary.
Implementation of the proposed principles and measures would allow a more effective
protection of forest entomofauna in Poland, and thus an increased chance to preserve natural components of forest ecosystems of Europe, already vanished from some regions.
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Ocena stopnia zagrożeń i możliwości ochrony owadów
w agroekosystemach
Assessment of the degree of threat and possibilities of insect protection
in agroecosystems

JÓZEF BANASZAK, TOMASZ CIERZNIAK
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP, ul. Chodkiewicza 30, 85-667 Bydgoszcz

ABSTRACT: The influence of farming on insect fauna has been discussed. On the basis of
selected groups of insects, essential principles governing the existence of animals in agricultural landscape are discussed.
KEY WORDS: insect threats, insect protection, agroecosystems.

Problemy gospodarowania na obszarach wiejskich
Dotychczasowe metody gospodarowania w krajobrazie rolniczym powodują powolną transformację środowiska przyrodniczego, co często prowadzi
do jego nieodwracalnej degradacji.
Szczególnie istotny wpływ na zmiany środowiska wiejskiego ma chemizacja, mechanizacja i zmiana struktury upraw oraz zmiany udziału poszczególnych komponentów w krajobrazie rolniczym zwłaszcza zanikanie fragmentów siedlisk nie wykorzystywanych gospodarczo. Ich wpływ na krajobraz rolniczy można ująć następująco (BANASZAK 1998; BANASZAK , WIŚNIEWSKI
1999; DĄBROWSKA-PROT 1992; KARG 1989; PROŃCZUK 1982; NIEWIADOMSKI 1979; R YSZKOWSKI 1986, 1996):
a) zmiany składu chemicznego, struktury fizycznej i chemizmu gleb;
b) zanieczyszczenie pestycydami i eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych;
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c) spadek zróżnicowania upraw w wyniku specjalizacji gospodarstw;
d) zanik nie wykorzystanych gospodarczo fragmentów siedlisk tzw. użytków
ekologicznych.
Wszystkie wymienione wyżej procesy wpływają bezpośrednio lub pośrednio na florę i faunę agroekosystemów. Trzeba zadać sobie pytanie: jak
kształtują się zasoby naturalne owadów w środowisku rolniczym i jakie zagrożenia dla tej fauny niosą procesy, wymienione wcześniej, charakterystyczne dla współczesnej gospodarki rolnej?
Próba oceny zasobów naturalnych owadów krajobrazu rolniczego
Porównanie zasobów ilościowych fauny różnych agroekosystemów wskazuje na nierównomierne rozłożenie tych zasobów w krajobrazie. Z wielu badań chcemy tutaj powołać się na wybrane przykłady w miarę całościowych
ocen zasobów ilościowych i jakościowych owadów krajobrazu rolniczego
oraz przykłady własnych badań nad zasobami Apoidea krajobrazu rolniczego. Warto tutaj przedstawić wyniki badań prowadzonych w Wielkopolsce,
w okolicach Turwi, gdzie dokonano, w miarę całkowitej oceny, zróżnicowania liczebności i biomasy owadów latających czyli tzw. aeroentomofauny
(K ARG 1989). Spośród 74 przebadanych ekosystemów wyróżniono trzy grupy ekosystemów różniących się między sobą:
a) zabudowania wsi, szlaki komunikacyjne i pola upraw jarych – pomiędzy
tymi grupami środowisk nie wystąpiły istotne różnice pod względem zagęszczenia i biomasy owadów, posiadały one najniższe zagęszczenia i biomasę owadów latających, środowiska te podlegają bardzo silnej presji;
b) uprawy ozime (zboża i rzepaki), uprawy wieloletnie (lucerna) i uprawy
trwałe (łąki kośne) charakteryzują się najwyższym zagęszczeniem owadów
latających i dużą ich biomasą, przy dużej zmienności i niskim zróżnicowaniu gatunkowym;
c) trzecia grupa środowisk, a mianowicie lasy i zadrzewienia śródpolne, cechują się niższym zagęszczeniem owadów aniżeli uprawy ozime i trwałe
natomiast cechuje je duża biomasa owadów i zróżnicowanie gatunkowe
(Ryc. 1).
Wyniki te potwierdzono w innych krajobrazach rolniczych Polski. Podobny rozkład liczebności uzyskano, na przykład, w młodoglacjalnym krajobrazie rolniczym Pojezierza Mazurskiego (DĄBROWSKA-PROT 1992). Również
tutaj największe zagęszczenia owadów występowały na łąkach i uprawach
wieloletnich oraz małych zadrzewieniach śródpolnych natomiast uprawy jednoroczne, zwłaszcza wielkopowierzchniowe monokultury charakteryzowały
się niższym zagęszczeniem.
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Ryc. 1. Zagęszczenie i biomasa owadów epigeionu w różnych elementach krajobrazu rolniczego zachodniej Wielkopolski (wg danych K ARGA 1989).
Fig. 1. Density and biomass of flying insects in different ecosystems of agricultural landscape (data from K ARG 1989)

Także zagęszczenie larw owadów w glebie jest skorelowane z poziomem
antropopresji. Na polach uprawnych, gdzie stosowana jest orka lub zbliżone
zabiegi, zagęszczenie larw jest średnio około trzy- do sześciokrotnie niższe
niż na łąkach i blisko 15 razy mniejsze w porównaniu z ekosystemami leśnymi. Na polach wzrasta jednocześnie kilkakrotnie biomasa form roślinożernych (RYSZKOWSKI 1981; KARG , RYSZKOWSKI 1996; TUCKER 1992). Zagęszczenia Collembola w agroekosystemach są podobne lub nieco mniejsze
w porównaniu z ekosystemami naturalnymi. Zagęszczenie tych owadów na
polach jest zbliżone do zagęszczenia w monokulturach leśnych (CZARNECKI
1984a; P ETERSEN 1982; U SHER 1970; LAGERLÖF, ANDREN 1985, za KARG ,
RYSZKOWSKI 1996). Jednak zagęszczenie Collembola w agroekosystemach
w porównaniu z bogatymi ekosystemami leśnymi jest około połowę mniejsze
(CZARNECKI 1983, za KARG, RYSZKOWSKI 1996). Należy również podkreślić, że zagęszczenie tych zwierząt spada 2–3 krotnie w warunkach długotrwałych monokultur zbożowych.
Ogólny obraz rozmieszczenia zasobów ilościowych entomofauny w krajobrazie rolniczym jest wypadkową występowania poszczególnych grup owadów, a ta wynika z ich biologii, a przede wszystkim związków troficznych.
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Autor cytowanego wyżej opracowania (KARG 1989) zwraca uwagę, że
część rodzin była mniej więcej równomiernie rozmieszczona w całym badanym krajobrazie i ich zagęszczenie i biomasa są najczęściej zbliżone do siebie we wszystkich typach badanych środowisk. Należą tu takie rodziny jak:
Scarabeidae, Ceratopogonidae, Braconidae. Niektóre rodziny występują natomiast liczniej tylko w jednym z badanych typów ekosystemów, gdzie osiągają wyższe niż gdzie indziej wartości zagęszczeń i biomasy. Na przykład
ekosystemy łąk były preferowane przez Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae, Accrididae i Dryinidae. Środowiskami o najmniejszej liczbie rodzin osiągających najwyższe zagęszczenie (5–12) są środowiska zabudowy wsi i dróg.
Warto zwrócić uwagę na zasoby ilościowe owadów środowisk refugialnych krajobrazu rolniczego. Lasy śródpolne i zadrzewienia były preferowane
przez takie rodziny jak Phoridae, Lonchaeidae, Asteidae, Mycetophilidae
(Diptera), Ichneumonidae (Hymenoptera), Scolytidae (Coleoptera), Chrysopidae (Neuroptera). Wymienione rodziny osiągały w tych środowiskach największe wartości zagęszczenia i biomasy. Trzeba również zaznaczyć, że aż 53
spośród 172 stwierdzonych rodzin owadów maksymalne zagęszczenie osiągało w lasach śródpolnych.
Istnieje stosunkowo dużo informacji dotyczących rozmieszczenia pszczół
w krajobrazie rolniczym (BANASZAK 1983; CIERZNIAK 1994, 1996; PAWLIKOWSKI 1989). Wieloletnie badania nad wpływem struktury krajobrazu rolniczego na rozmieszczenie i strukturę zgrupowań Apoidea w krajobrazie rolniczym, zapoczątkowane przez BANASZAKA (1983), pozwoliły na oszacowanie zasobów ilościowych tej grupy owadów. Spośród różnych elementów krajobrazu można wyróżnić grupę naturalnych i antropogenicznych środowisk
ostojowych, takich jak: lasy, murawy kserotermiczne, zadrzewienia, aleje,
przydroża, tereny ruderalne, które są miejscem stałego przebywania pszczół,
zapewniającym ciągłą w czasie bazę pokarmową i miejsca gniazdowania.
Drugą grupę stanowią pola uprawne będące bogatym, aczkolwiek krótkotrwałym źródłem pokarmu. Jak pokazuje tabela (Tab. I) największymi zagęszczeniami pszczół charakteryzują się wiejskie środowiska ruderalne i parkowe, murawy kserotermiczne oraz zadrzewienia śródpolne. Łąki kośne i
lasy cechuje mniejsza liczebność tej grupy owadów. Oczywiście w krótkich
okresach kwitnienia entomofilnych roślin uprawnych pszczoły gromadzą się
na uprawach, co w efekcie daje chwilowe wysokie zagęszczenia. Udowodniono jednak (BANASZAK, CIERZNIAK 1994), że zagęszczenie to jest uzależnione od liczby środowisk refugialnych w sąsiedztwie uprawy.
Z powyższego, krótkiego przeglądu wynika, że liczebność owadów
w agroekosystemach jest związana ze stabilnością środowiska i nasileniem
antropopresji. Środowiska poddane silnej presji gospodarki człowieka takie
jak wsie, drogi i uprawy jare charakteryzują się mniejszym, średnim zagęsz-
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Tab. I. Średnie zagęszczenie i liczba gatunków dziko żyjących Apoidea na uprawach, w wybranych środowiskach refugialnych krajobrazu rolniczego oraz naturalnych ekosystemach leśnych i muraw (* – zagęszczenia w okresie kwitnienia).
Mean density and number of wild bee species living on crops and some habitats of agricultural landscape, forests and swards (* – density during flowering of
crops)
Typ środowiska

Lasy
Wielkopolskiego
Parku
Narodowego

Liczba
Średnie
Średnia
badanych zagęszczenie
liczba
powierzchni [osobn./ha] gatunków
4

113,4

18,8

Autor

B ANASZAK 1983

Bory
Wigierskiego
Parku
Narodowego

4

151,.2

40,0

BANASZAK, KRZYSZTOFIAK 1996

Wyspy leśne
(punktowe
i pasowe)

12

411,5

30,1

B ANASZAK 1983
CIERZNIAK 1994
B ANASZAK , CIERZNIAK 1998

3

476,5

38,0

B ANASZAK 1985, 1995

Przydroża

12

219,7

16,4

CIERZNIAK 1994,
B ANASZAK 1983, 1997

Wiejskie
środowiska
ruderalne

3

887,6

25,7

B ANASZAK 1985

Murawy
kserotermiczne

26

753,.2

51,6

B ANASZAK 1983,
BANASZAK, KRZYSZTOFIAK 1992,
BANASZAK, CIERZNIAK1994a,
PAWLIKOWSKI 1985, 1992

uprawy:
rzepak
słonecznik
len
lucerna
koniczyna
łubin
peluszka
gryka
łąka kośna

38
5
6
4
5
7
7
2
1
1

1386,4*
114,5
5700,0
521,5
231,5
4830,0
223,0
27,0
698,0
132,0

14,7
47
10
15
11
15
7
4
6
18

B ANASZAK 1983

Parki wiejskie
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czeniem aniżeli uprawy ozime, wieloletnie i łąki. W tych ostatnich często
masowo występują formy roślinożerne (w tym szkodniki upraw), przez co
ogólna liczebność owadów jest tu wyższa niż w lasach. Jednocześnie zwraca
uwagę fakt, że wiele grup owadów optimum swego występowania okresowo
lub w ciągu całego sezonu znajduje w środowiskach refugialnych takich jak
murawy przydroży, alei, zakrzaczenia i zadrzewienia.
Z punktu widzenia ochrony owadów i zachowania ich różnorodności gatunkowej w krajobrazie rolniczym szczególnie istotne znaczenie ma znajomość rozmieszczenia zasobów jakościowych entomofauny w poszczególnych
środowiskach składających się na krajobraz.
Porównanie zróżnicowania gatunkowego owadów krajobrazu rolniczego
uwidacznia duże bogactwo entomofauny środowisk stabilnych (o mniejszej
presji gospodarki rolnej) lub wykazujących duże zróżnicowanie wewnętrzne.
Dane uzyskane zarówno przez KARGA (1989) jak i innych badaczy (BANASZAK 1983, 1984, 1985; DĄBROWSKA-PROT 1987, 1992; PAWLIKOWSKI 1989,
1993; CIERZNIAK 1994a) wskazują, że najwyższym bogactwem gatunkowym
cechują się silnie zróżnicowane wewnętrznie środowisko wsi oraz stabilne
zadrzewienia, lasy śródpolne i ich ekotony. Na ogólną liczbę 172 rodzin owadów, w lasach i zadrzewieniach reprezentowanych było 86%, w środowi80
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Ryc. 2. Zagęszczenie i zróżnicowanie aeroentomofauny w różnych ekosystemach krajobrazu rolniczego (wg KARGA 1989 – zmienione).
Fig. 2. Density and diversity of flying insects in different ecosystems of agricultural landscape (modified from KARG 1989).
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skach wsi 74%, a na uprawach i łąkach 63% (K ARG 1989). Różnice te znajdują swój wyraz w wartościach wskaźnika zróżnicowania Shannona -Weavera wyliczonego na podstawie liczby rodzin i ich zagęszczenia (Ryc. 2). Zależności te przekładają się na poszczególne grupy systematyczne owadów.
Wyniki badań nad pszczołowatymi krajobrazu rolniczego wykazały, że
zróżnicowanie gatunkowe tej grupy owadów w różnych ekosystemach krajobrazu rolniczego jest skorelowane ze stabilnością środowiska i jego wewnętrznym zróżnicowaniem. Pola uprawne, i łąki kośne, chociaż okresowo
mogą być licznie odwiedzane przez pszczoły, charakteryzują się występowaniem niewielkiej liczby gatunków. W miarę wzrostu stabilności (lasy, zadrzewienia, murawy) i (lub) wewnętrznego zróżnicowania ekosystemów (środowiska ruderalne) przeciętna liczba gatunków stopniowo zwiększa się
(Tab. II). Szczególne znaczenie dla tej grupy owadów mają środowiska ostojowe krajobrazu rolniczego, które nawet mimo niewielkiej powierzchni
mogą stanowić ostoję dla stosunkowo licznej grupy gatunków. Dla przykładu, w 5. śródpolnych wyspach leśnych i zadrzewieniu pasowym o powierzchni wynoszącej łącznie zaledwie 2 ha stwierdzono występowanie 72,6% gatunków występujących w całym regionie poznańskim, w różnych ekosystemach,
o powierzchni 200 tys. ha (BANASZAK, CIERZNIAK 1998).
Głównymi czynnikami zwiększającymi bogactwo pszczół w refugiach jest
zróżnicowanie środowiska przejawiające się bogatym składem gatunkowym
roślin oraz zasobami pokarmowymi, które w wypadku tej grupy owadów
Tab. II. Wartość sprzedaży (w USD) środków owadobójczych w latach 1991–2001(KLASSEN
1995, za LIPA 1998).
Value (in USD) of insecticides sold between 1991–2001 (K LASSEN 1995, after LIPA
1998).
w stałej wartości milionów USD
Grupa

1991 r.

1996 r.

2001 r.

9358

9597

9212

Biopestycydy

157

219

318

Regulatory wzrostu

100

116

181

Feromony, atraktanty

60

80

158

Roślinne preparaty

70

81

90

Stawonogi: pasożyty, drapieżcy

35

47

60

4

30

70

9784

10170

10152

Konwencjonalne insektycydy

Nicienie owadobójcze
Ogółem
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można przedstawić jako zagęszczenie roślin nektaro- i pyłkodajnych
(Ryc. 3).
42
n=5
r = 0,92
p = 0,02

Number of bee species

Liczba gatunków pszczó³ (N)

38
34
30
26

22
18

Regresja
95% przedz. ufnoci
12

14

16

18

20

22

24

26

Number of food plant species

Liczba gatunków rolin pokarmowych pszczó³ (N)

42
n=5
r = 0,94
p = 0,03

Number of bee species

Liczba gatunków pszczó³ (N)

38

34
30

26
22

18

Regresja
95% przedz. ufnoci
8

12

16

20

24

28

32

36

Density of food plant (% of area covered in blooming plants)

Zagêszczenie rolin pokarmowych pszczól (% pokrycia powierzchni)

Ryc. 3. Zależność pomiędzy liczbą gatunków i zagęszczeniem roślin pokarmowych a liczbą
gatunków pszczół w badanych wyspach leśnych (wg B ANASZAK , CIERZNIAK 1998).
Fig. 3. Relationship between the number of species and density of food plants and the
number of bee species (after B ANASZAK , CIERZNIAK 1998).
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Z gospodarczego punktu widzenia istotny jest też znaczny udział gatunków drapieżnych i pasożytniczych w entomofaunie refugiów. W badaniach
prowadzonych w Wielkopolsce najwyższy udział form drapieżnych i pasożytniczych stwierdzono właśnie w lasach śródpolnych, zadrzewieniach i ich ekotonach. Nawet niewielkie płaty środowiska jak miedze wykazują znacznie
bogatszą entomofaunę drapieżną i pasożytniczą od otaczających pól (BENNEWICZ, KACZOROWSKI 1997)
Istotnym elementem wzbogacającym entomofaunę terenów rolnych są
drobne śródpolne oczka wodne i zabagnienia, które warunkują rozwój wielu
gatunków owadów. Badania nad tymi elementami krajobrazu są ciągle jeszcze fragmentaryczne, ale już obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że małe
zbiorniki wodne i drobne cieki są często ekosystemami o bardzo bogatej pod
względem jakościowym i ilościowym faunie bezkręgowców. W niektórych typach tego rodzaju wód, zwłaszcza w stawach, w skład makrofauny wchodzi
od 50 do ponad 100 gatunków (GRIFFITHS 1973; LAURIE 1942), a średnie
zagęszczenie wszystkich bezkręgowców często przekracza kilkaset tysięcy
osobników na m2. Liczba gatunków bezkręgowców w kanałach środkowej
Wielkopolski oceniana jest na około 150–200 gatunków (BANASZAK 1989).
Znaczny udział w tych zgrupowaniach mają owady. B ANASZAK (1989) porównał zróżnicowanie taksonomiczne i biomasę bezkręgowców występujących w osadach dennych trzech drobnych kanałów i stawków, usytuowanych
w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Ponad połowę (56,5%) składników
makrobentosu drobnych stawków stanowiły owady, opuszczające w postaci
imagines zbiorniki przed letnimi deficytami tlenowymi. Natomiast w kanałach owady stanowiły 22% fauny dennej, przy dominacji Chironomidae, Simulidae (Diptera), Ephemeroptera i Trichoptera. Ponieważ środowiska te
mogą zajmować do kilku procent krajobrazu stanowią istotny element
kształtujący entomofaunę. Na przykład w zgrupowaniach owadów zadrzewień śródpolnych Pojezierza Mazurskiego od 23 do 31% stanowia formy wylęgające się w okolicznych zbiornikach wodnych (DĄBROWSKA-PROT 1987).
Wielu badaczy zwraca uwagę na duże znaczenie ekotonów w krajobrazie
rolniczym. Dla wielu grup zwierząt, w tym dla owadów wykazano, że zwiększenie udziału ekotonów w krajobrazie powoduje zwiększenie zróżnicowania gatunkowego zwierząt. Dobrym przykładem są tutaj pszczołowate, które
w tej strefie wykazują nawet kilkakrotnie większe zagęszczenia oraz zróżnicowanie gatunkowe aniżeli we wnętrzu zadrzewienia (Ryc. 4), co jest związane z rozmieszczeniem bujnej roślinności zielnej i krzewów na okrajkach
i oszyjkach zadrzewień oraz odbywaniem lotów godowych w tej strefie. Wyraźny związek pomiędzy bogatą roślinnością obrzeża zadrzewienia a licznym
występowaniem tam pasożytniczych Hymenoptera (Braconidae, Chalcididae)
i Syrphidae stwierdzili również BOWDEN i DEAN (1977). Badania K ARGA
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N/ha

skraj zadrzewienia

wnêtrze zadrzewienia

pole uprawne

Ryc. 4. Zagęszczenie pszczół we wnętrzu i na skraju zadrzewień w kolejnych trzech latach
badań (wg BANASZK, CIERZNIAK 1998).
Fig. 4. Density of bees along the edges and inside a forest island during three year studies
(after B ANASZK, CIERZNIAK 1998).

(1992) wykazały znacznie większa biomasę owadów w strefie styku zadrzewienia pasowego zarówno w porównaniu z polem uprawnym jak i wnętrzem
zadrzewienia.
Z powyższych danych wynika ogólna uwaga, że wzbogacenie krajobrazu
rolniczego w środowiska refugialne, takie jak lasy śródpolne, zadrzewienia
pasowe i punktowe, murawy, a także długość granic między nimi a polami
uprawnymi, wpływają na zwiększenie bogactwa jakościowego owadów, a
wzrost liczby i powierzchni ekosystemów jednorocznych upraw zubaża faunistycznie krajobraz.
Ocena zagrożeń entomofauny w krajobrazie rolniczym
W opracowaniu GŁOWACIŃSKIEGO i in. (1980) spośród 76 wybranych gatunków bezkręgowców (w tym 72 gatunków owadów) największa ich liczba,
bo aż 34 (44,7%) jest zagrożona z powodu chemizacji środowiska, 23
(30,3%) z powodu mechanizacji prac polowych i leśnych i 12 (15,8%) z powodu likwidacji mozaiki krajobrazu (likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych).
Bezspornym faktem jest, że podstawowym zagrożeniem bezpośrednim
dla owadów agroekosystemów są insektycydy. Chociaż niektóre grupy owadów wykazują pewną odporność na stosowane preparaty dla większości badanych gatunków stwierdzono negatywny wpływ pestycydów na populacje
zamieszkujące pola. Do zwalczania różnego rodzaju szkodliwych organizmów szerokie zastosowanie znalazły związki fosforoorganiczne. Mecha-
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nizm działania tych związków polega na wiązaniu esterazy cholinowej.
W wyniku zablokowania enzymu acetylocholina nagromadza się w organizmie, co prowadzi do zatrucia. Wysoka biologiczna aktywność, szerokie
spektrum działania i szybka degradacja w środowisku tych związków spowodowały, że są one szeroko wykorzystywane jako środki ochrony roślin w tym
jako insektycydy. Niestety nie są to związki działające selektywnie. Druga
grupa związków szeroko stosowanych w chemicznej walce z agrofagami są
pyretroidy. Syntetyczne pyretroidy są mało toksyczne dla organizmów stałocieplnych, natomiast na owady działają kontaktowo, przenikając do wnętrza
ciała przez oskórek i tchawki i blokują układ nerwowy zwierzęcia powodując
tzw. „knock down effect”, którego przejawem jest paraliż. Powszechnie stosowane insektycydy nie działają wybiórczo i powodują wytrucie znacznej części owadów na powierzchni, gdzie zostały zastosowane.
Intensyfikacja rolnictwa powoduje wzrost zużycia pestycydów. Na przykład średnie zużycie we Francji i Niemczech wynosiło na początku lat dziewięćdziesiątych 4,5 kg s.a./ha, w Belgii 10,8 kg s.a./ha a w Holandii 17,1 kg
s.a./ha (Raporty Rynkowe MRiGŻ 1997; Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS).
Pocieszający jest natomiast fakt stopniowego zwalniania przyrostu zużycia pestycydów na świecie. Na początku lat 70. wzrost zużycia wynosił 10%
rocznie, pod koniec lat 70. spadł do 4,5%, a pod koniec lat 80. do 2,2%.
Związane jest to z różnymi przyczynami, m.in. poznaniem ujemnego wpływu
pestycydów na ekosystemy i zdrowie, wzrostem wymagań co do jakości pestycydu (obecnie tylko 1 związek na 40 000 testowanych wprowadzany jest
do użytku, kiedy w 1958 dwa na 1000 trafiały do użytku (LIPA 1998)), wzrostem znaczenia integrowanych metod zwalczania szkodników. Niektóre kraje europejskie np. Holandia, Dania, Szwecja, a także USA uruchomiły narodowe programy mające na celu w okresie 10–20 lat zmniejszenie zużycia
środków chemicznych o 25–50%. Nieselektywne insektycydy zastępowane są
coraz częściej biopreparatami o wysokiej wybiórczości (Tab. II). Najszersze
zastosowanie znalazły biopreparaty oparte na owadobójczej bakterii Bacillus
thuringiensis, w których składnikiem czynnym jest przetrwalnik oraz krystaliczna endotoksyna bakteryjna, powodująca paraliż wrażliwych owadów.
Skuteczność i szybkość bakteryjnych biopreparatów jest porównywalna
z działaniem chemicznych insektycydów. Biopreparaty bakteryjne mają bardzo krótkie okresy karencji, nadają się więc specjalnie do stosowania
w ogródkach działkowych, mogą też być stosowane dla kwitnących drzew,
a więc wtedy, gdy chemicznych insektycydów stosować nie można. Na coraz
szerszą skale stosowane są też handlowe biopreparaty wirusowe, oparte na
wirusach z rodzaju Baculovirus, służące m.in. do zwalczania sówkowatych
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i innych motyli. Wirusy z rodzaju Baculovirus są całkowicie bezpieczne dla
środowiska i ludzi, a ich skuteczność jest zbliżona do skuteczności preparatów chemicznych.
Dobrym wskaźnikiem ogólnego zagrożenia owadów zatruciami insektycydami jest dynamika zatrucia pszczoły miodnej, gdyż posiadamy dobre rozpoznanie tego problemu w dłuższych okresach czasu. Obserwowane w ostatnim dziesięcioleciu korzystne tendencje zmniejszenia się przypadków zatruć
pszczół są konsekwencją zarówno podwyższenia kwalifikacji producentów
i plantatorów oraz służb wykonujących zabiegi chemicznej ochrony roślin,
jak też wzrostu kosztów stosowania pestycydów. Czynniki wywołujące straty
w pogłowiu pszczoły miodnej mogą przyczyniać się również do redukcji
pszczół dziko żyjących. Badania stwierdzają różny stopień toksyczności wielu
preparatów dla tych owadów. Dla przykładu zapylacz lucerny – miesiarka lucernowa Megachile rotundata (FABR.) jest bardziej wrażliwa od pszczoły
miodnej na wiele pestycydów stosowanych w ochronie lucerny (JOHANSEN ,
EVES 1967), trzmiele natomiast zdają się wykazywać dość znaczną odporność na insektycydy stosowane na kwitnącej lucernie, zaliczane do I i II klasy
toksyczności (ROMANKOW i in. 1979). Generalnie jednak większość badaczy
jest zgodna, że wskutek chemicznej ochrony roślin i innych czynników intensyfikacji rolnictwa musiały zajść wśród dziko żyjących pszczół zmiany liczebności. Nie wiemy tylko w jakim stopniu, z uwagi na brak danych o zagęszczeniu Apoidea w przeszłości.
W Polsce zużycie pestycydów jest obecnie na niskim poziomie i wynosiło
(1996 r.) 0,6 kg s.a./ha. W chwili obecnej trudno prognozować rozwój polskiego rolnictwa, wydaje się możliwe, że przynajmniej na części areału wprowadzone zostanie nowoczesne, intensywne rolnictwo, konkurujące z rolnictwem unijnym, a to oznacza znaczny wzrost zużycia na tych terenach pestycydów w stosunku do obecnego poziomu. Niestety biopreparaty są droższe
od preparatów chemicznych, dlatego, zwłaszcza w warunkach polskiego rolnictwa nie należy się spodziewać w najbliższej przyszłości zastąpienia przez
nie preparatów chemicznych.
Niebagatelne znaczenie ma również znajomość odpowiednich zasad stosowania pestycydów. Często ignorancja lub zwykła niefrasobliwość w tym zakresie mogą być groźne dla środowiska. Ciągle jeszcze takie środowiska jak
oczka śródpolne, zakrzaczenia, małe zadrzewienia funkcjonują w świadomości rolników jako nieużytki, w których można porzucać zużyte opakowania
po środkach chemicznych, inne śmieci czy chociażby umyć sprzęt.
Zagrożenia związane z chemizacja pestycydową są oczywiste. Inne aspekty wiążą się z nawożeniem mineralnym. Zwiększone dawki NPK powodują
zmiany w strukturze roślinności użytków łąkowych. Gospodarka ta preferuje
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w rozwoju trawy, które wypierają ze zbiorowisk roślinność dwuliścienną,
zmniejszając ogólne zróżnicowanie roślinności a pośrednio oczywiście również zróżnicowanie żyjących tam zwierząt w tym owadów. Jako przykładem
posłużymy się wynikami badań nad wpływem nawożenia na zgrupowania
trzmieli w Bieszczadach Zachodnich (KOSIOR 1987). Pod wpływem wzrastających dawek nawozów mineralnych ustępują z runi użytków zielonych
przede wszystkim gatunki roślin motylkowych: koniczyna, lucerna, wyka,
groszek, komonica (KOCAN 1972). Zanikają również inne gatunki roślin
kwiatowych, w tym wiele cennych leczniczo ziół, które są ozdobą krajobrazu.
Badania przeprowadzone na łąkach bieszczadzkich wykazały, że w wyniku
zastosowania wysokich dawek nawozów mineralnych na łąkach zmniejszyła
się istotnie ilość roślin pyłko- i nektarodajnych będących bazą pokarmową
dla tych owadów. Spowodowało to wycofanie się z tych ekosystemów 3 gatunków trzmieli, zmniejszenie liczebności w przypadku 6 gatunków. Wynika
z tego, że dla połowy analizowanych gatunków trzmieli łąk nawożenie mineralne odniosło skutek negatywny. Redukcja różnorodności gatunkowej roślin łąk i pastwisk powoduje zanik licznych gatunków rodzimej entomofauny
(DĄBROWSKI 1977), a przede wszystkim trzmieli (JELINOWSKA 1978), motyli
(SKALSKI 1976) i wielu innych, które w zróżnicowanych pod względem gatunkowym zbiorowiskach trawiasto-zielnych mają korzystne warunki rozwoju. Można zarzucić powyższym danym, że są w chwili obecnej nieaktualne,
bo zużycie nawozów w Polsce znacznie spadło i wyżej wymieniony problem
obecnie nie istnieje. Rzeczywiście obecne średnie zużycie nawozów w Polsce
jest bardzo niskie (76 kg/ha) i znacznie ustępuje poziomowi nawożenia mineralnego w krajach Unii Europejskiej (średnio ponad 200 kg/ha) (Rocznik
Statystyki Międzynarodowej GUS ). Jednak tak jak w przypadku pestycydów
można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości, przynajmniej na części
areału, wzrośnie zużycie nawozów mineralnych.
Mechanizacja prac polowych może wpływać bezpośrednio lub pośrednio
na entomofaunę. Stosowane narzędzia uprawy powodują określone zmiany
w entomofaunie gleby, a jego efekt globalny można m.in. zaobserwować, co
wcześniej wspomniano, przy analizie ogólnego zagęszczania i zróżnicowania
owadów na polach uprawnych o różnym reżimie uprawowym. Chcemy jednak w niniejszym opracowaniu zwrócić uwagę na inny aspekt wpływu mechanizacji na entomofaunę, a mianowicie na redukcję środowisk ostojowych takich jak miedze, zakrzaczenia i drobne zadrzewienia i oczka wodne. Ich
obecność utrudnia stosowanie nowoczesnego sprzętu uprawowego.
W związku z tym obserwuje się likwidację tego typu środowisk. Mechanizacja stymuluje również wprowadzanie upraw wielkoobszarowych. Oba te zjawiska prowadzą do uproszczenia struktury krajobrazu, a to pociąga za sobą
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określone zmiany w faunie owadów. Ponieważ, jak wcześniej pokazano, lasy
śródpolne, zadrzewienia i inne drobne refugia charakteryzują się dużym
zróżnicowaniem gatunkowym, znacznie przewyższającym wartości obserwowane na polach uprawnych usuwanie tych środowisk z krajobrazu znacznie
zubaża zasoby entomofauny. Szczególnie groźna jest likwidacja wysp leśnych
dla gatunków biologiczne związanych z lasami, dla których pozostałości lasów lub spontanicznie odtworzone wyspy leśne są warunkiem utrzymania się
w odlesionym krajobrazie rolniczym. Jako przykładem zmian w zasobach
w zależności od struktury krajobrazu fauny posłużyliśmy się ponownie owadami zapylającymi (Tab. III).
W kategorii zagrożeń owadów w krajobrazie rolniczym należy zwrócić
uwagę na jeszcze jedno, niebezpieczne zjawisko, a mianowicie wiosenne wypalanie traw. Pomijając sprawę zagrożenia pożarowego proceder ten nie mający uzasadnienia ani ekonomicznego ani praktycznego stanowi duże zagrożenie dla fauny naziemnej zwłaszcza dla gatunków hibernujących w łodygach
roślin, na powierzchni ziemi lub wcześnie rozpoczynających cykl rozwojowy.
Tab. III. Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na zróżnicowanie gatunkowe i zagęszczenie
owadów zapylających ( Apoidea) (wg BANASZAK, MONOLE 1987).
Impact of the landscape structure on the diversity and density of pollinating insects
(Apoidea) (after B ANASZAK , MONOLE 1987).
Miejsce badań

Okolice Bukaresztu

okolice miasta Krajowa

Mniejszy udział
środowisk refugialnych
w stosunku do pól
Krajobraz nizinny

Większy udział biotopów
refugialnych w stosunku
do pól uprawnych.
Krajobraz zróżnicowany
z udziałem lasów
i muraw

Liczba gatunków

49

72

Procent gatunków
w stosunku do
całkowitej liczby
Apoidea Niziny
Rumuńskiej

46

68

3200

4700

Cecha
Typ zróżnicowania
krajobrazu

Zagęszczenie
dzikich Apoidea
na plantacjach
lucerny
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W warunkach Polski brakuje dotychczas kompleksowych ocen wpływu wiosennego wypalania na faunę. Znajomość biologii poszczególnych grup owadów, miejsc hibernacji, okresów rozwoju itd. pozwala jednak bardzo negatywnie ocenić to zjawisko.
Możliwości ochrony owadów w krajobrazie rolniczym
Wszelkie działania mające na celu ochronę gatunków czy grup zwierząt
w krajobrazie rolniczym muszą brać pod uwagę podstawową i nadrzędną
funkcję tych terenów – produkcję żywności. Ochrona bądź nawet restytucja
zasobów przyrodniczych tych terenów i gospodarka rolna nie musza się jednak wykluczać. W perspektywie integracji z Europą Zachodnią należy zwrócić większą uwagę na ochronę i restytucję biotopów, w których gatunki chronione, rzadkie, jak i cała pozostała entomofauna miałyby szansę przeżycia
i utrzymania się, zapewniając odpowiednie zróżnicowanie gatunkowe tych
terenów. Podejście do tego zagadnienia będzie różne w zależności od tego
z jakim scenariuszem rozwoju rolnictwa będziemy mieli do czynienia.
Obecnie w rozwoju krajobrazów rolniczych Europy zarysowują się dwie
tendencje. Pierwsza tendencja, to próba rozpowszechnienia tzw. rolnictwa
ekologicznego, zakładającego uprawę małych pól, z dużym nakładem pracy
ludzkiej i przy minimalnym nakładzie środków chemicznych. Szczególnie
duże nadzieje w zakresie ochrony owadów należy wiązać właśnie z rolnictwem ekologicznym. Zaniechanie chemizacji, ograniczenie mechanizacji
(np. ograniczanie lub zaniechanie orki), wykorzystywanie w większym zakresie biologicznych metod ochrony roślin, tworzenie bardzo mozaikowej
i skontrastowanej struktury przestrzennej pozwala sądzić, że tereny takie
sprzyjają znacznie bardziej ochronie zasobów naturalnych entomofauny,
aniżeli wielkoobszarowe rolnictwo. Jednakże zasięg tego typu gospodarowania jest na razie niewielki (do kilku procent areału) i w związku z jego mniejszą efektywnością produkcyjną nie należy się chyba spodziewać znacznego
wzrostu jego udziału. Druga tendencja związana jest z postępująca intensyfikacją rolnictwa na części areału (ze wszystkimi negatywnymi skutkami środowiskowymi) oraz zaniechaniem gospodarowania rolnego na pozostałych
terenach, których wielkość może według różnych prognoz osiągnąć 30–50%
całej dostępnej ziemi ornej w krajach Unii (za RYCHLING , SOLON 1998).
Nadprodukcja żywności w Europie, przewaga podaży nad popytem implikuje zaniechanie gospodarki rolnej (w dłuższym lub krótszym czasie) na części
gruntów. Jest to szansa dla osób i instytucji zajmujących się ochroną przyrody na wprowadzenie ekologicznych zasad konstrukcji krajobrazu na tereny
rolnicze. Należy zwrócić tu uwagę na dwa aspekty:
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a) ochronę istniejących środowisk refugialnych,
b) wprowadzanie do krajobrazu zgodnie z zasadami ekologii nowych siedlisk.
W pierwszym przypadku działalność ochroniarska powinna pójść dwiema
drogami. Po pierwsze, należy dążyć do tworzenia instrumentów prawnych,
które zabezpieczałyby ochronę środowisk refugialnych krajobrazu rolniczego. W tym świetle należy przyjąć z dużym uznaniem umieszczenie w ustawie
o ochronie przyrody nowej formy ochrony przyrody tzw. użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Według ustawy o ochronie
przyrody użytki ekologiczne są to „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających istotne znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów
genowych i typów środowiska, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy,
płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.”. Użytki ekologiczne uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów. Zespół
przyrodniczo-krajobrazowy „wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania
jego wartości estetycznych”. Obie formy prawne pozwalają na objęcie ochroną środowisk pełniących funkcję refugiów flory i fauny w krajobrazie rolniczym.
Drugi kierunek działań to popularyzacja wśród rolników znaczenia biocenotycznego środowisk refugialnych, tak aby wreszcie przestały one funkcjonować w świadomości przeciętnego rolnika jako nieużytki, będące wylęgarnią „robactwa” i chorób roślin, nadające się co najwyżej na miejsce składowania śmieci i odpadów. Wyniki badań nad różnymi grupami roślin i zwierząt zasiedlających refugia otoczone polami wskazują, że obiegowa opinia
o ich szkodliwym wpływie na uprawy poprzez rozsiedlanie czy przechowywanie chorób i szkodników roślin uprawnych nie pokrywa się z faktami. PUSZKAR (1981) stwierdził, że pośród 140 gatunków owadów szkodliwych dla
upraw tylko 10, głównie mszyc, związanych było w swych cyklach życiowych
z zadrzewieniami. Wyeliminowanie z zadrzewień trzmieliny pospolitej, kaliny, głogów, czeremchy i jaśminowca, żywicieli pośrednich mszyc, jeszcze bardziej zmniejsza potencjalne zagrożenie upraw. Również niewielka w naszych
warunkach klimatycznych jest grupa szkodliwych owadów wykorzystująca
zadrzewienia jako zimowiska. Z drugiej strony, refugia, w których gromadzą
się szkodniki na okres zimowy mogą pełnić funkcję pułapek biologicznych,
w których szkodniki są eliminowane przez choroby i pasożyty. Np. flora grzybów owadobójczych w lasach, zadrzewieniach, zbiorowiskach kserotermicznych, szuwarowych i krzewiastych wokół zabagnień i drobnych zbiorników
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wodnych jest 4–6 krotnie bogatsza niż w uprawach rolnych (BAŁAZY, RYSZKOWSKI 1992).
Drugi aspekt działań zwiększających szansę ochrony owadów w agroekosystemach to wprowadzanie nowych refugiów do krajobrazu rolniczego.
Trzeba zwrócić tu uwagę na dwa zagadnienia:
a) odpowiednie zaplanowanie struktury wewnętrznej (wielkości, kształtu
oraz typu i składu roślinności) refugium oraz ich rozmieszczenia w krajobrazie,
b) środki prawne i administracyjne, które umożliwiałyby przebudowę krajobrazów.
Co do pierwszego zagadnienia istnieje bardzo szeroka literatura omawiająca zależności między wielkością, kształtem, izolacją i połączeniami między
środowiskami refugialnymi a ich wpływem na kształtowanie się fauny tych
środowisk. Chociaż nadal istnieje wiele ważnych problemów teoretycznych
jak i praktycznych do rozwiązania w tej dziedzinie posiadamy przesłanki,
które pozwalają takie refugia projektować i wprowadzać do krajobrazu.
W Polsce posiadamy przykłady taki przedsięwzięć i wskazują one, że
umiejętnie wprowadzenie refugiów może zdecydowanie poprawić zasoby naturalne owadów. Przykładem może tu być kompleks zadrzewień na Żuławach Wiślanych. Kompleks ten stanowi ok. 325 ha niezwykle zróżnicowanych pod względem budowy i składu gatunkowego zadrzewień śródpolnych
rozmieszczonych na obszarze prawie 40 000 ha. Badania C IERZNIAKA
(1994b) wykazały znaczne wzbogacenie fauny owadów zapylających na tym
terenie. Zagęszczenia tych owadów przewyższały tutaj 2,5 do 7 razy zagęszczenia stwierdzane w Wielkopolsce.
Mając dobre rozpoznanie zasobów danej grupy owadów można nawet
pokusić się o określenie tendencji zmian w zasobach w związku ze zmiana
struktury krajobrazu. Kalkulacje takie przeprowadzono dla Apoidea a ich
wynik prezentuje rycina (Ryc. 5). Są to dane szacunkowe, jednak mogą zilustrować wpływ struktury krajobrazu na zasobność fauny danego obszaru. Powiększenie areału środowisk ostojowych do około 20% ogólnej powierzchni
powoduje podwojenie ogólnej liczby zapylaczy.
Wydaje się również, że system ochrony zasobów fauny krajobrazu rolniczego oparty na naturalnych lub pólnaturalnych środowiskach refugialnych
wplecionych w agroekosystemy jest skuteczny w dłuższym okresie. Dowodzą
tego badania BANASZAKA (1983) nad zmianami jakościowymi fauny zapylającej w okresie ostatnich 50 lat w Wielkopolsce. Jak wykazano skład gatunkowy tej fauny nie uległ zmianie w ciągu badanego okresu mimo, że nastąpiła znaczna intensyfikacja rolnictwa. Właśnie w systemie trwałych, naturalnych refugiów (lasy, murawy kserotermiczne) oraz mniej trwałych refugiów
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share of refuge habitats

% refuge habitat

bee density (indivs/ha)
Ryc. 5. Zależność zagęszczenia pszczół od udziału środowisk refugialnych w krajobrazie rolniczym (wg BANASZAK 1984).
Fig. 5. Dependence of bee density on the proportion of refuge habitats in agricultural landscapes (after BANASZAK 1984).

(zadrzewienia, murawy przydroży, aleje) upatruje się czynników kompensujących wpływ intensywnego rolnictwa i zabezpieczających zasoby fauny zapylaczy w krajobrazie rolniczym.
Drugim zagadnieniem związanym z ochroną owadów przez wprowadzanie refugiów, są uwarunkowania prawne i administracyjne, pozwalające na
tworzenie nowych środowisk ostojowych. Wydaje się, że konieczne są tutaj
zmiany w naszym prawodawstwie. Obecnie zmiana użytkowania gruntów
rolnych wiąże się z dużymi kosztami i niestety nie ma znaczenia czy jest to
zmiana gruntów rolnych na działki budowlane, czy zamiana ich na użytki
ekologiczne, zajęte np. pod zadrzewienia, murawy itp. Zniechęca to właścicieli ziemi do przeznaczania fragmentów areału pod zadrzewienia lub inne
formy „użytkowania ekologicznego”. Należy jak najszybciej tą sytuację
prawną zmienić.
Wydaje się, że spośród dwóch podstawowych sposobów ochrony gatunków, a mianowicie ochrony gatunkowej i ochrony siedlisk gatunków ten drugi sposób jest w przypadku terenów rolniczych skuteczniejszy. Nikt rozsądny
nie może przecież liczyć na to, że wystąpienie na danym terenie cennego ga-
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tunku, nawet chronionego prawem, spowoduje zaniechanie chemicznych
metod ochrony plonów czy innych metod charakterystycznych dla intensywnego, nowoczesnego rolnictwa.

SUMMARY
The influence of farming on fauna has been discussed; groups of animals coexisting on
cultivated fields with those dwelling in grassland and forest ecosystems are compared. On
the basis of selected groups of insects, essential principles governing the existence of animals in agricultural landscape are discussed. Ecological rules of management in rural areas
as a basis for conservation of the landscape and its fauna are given.
Much attention has been devoted to the importance of forest islands and other refuge
habitats in the landscape. The paper is concluded by examples of evaluation of natural resources of insects in the last half-century and attempts to foresee the changes of fauna in the
light of developmental trends in agriculture.
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Threats to and protection of water insects in Poland
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ABSTRACT: Data on threats to water insect in Poland are summarised and discussed,
based on literature data, enquiries filled in by many specialists and collections of the authors. More then 3340 species of aquatic insects occur in Poland. In about 80 percent cases
there are no data on threats. 30 percent better recognised species are vulnerable. Current
activities aimed a protection of the water insects of Poland are reviewed, and proposes of
new activities in protection and studies of water insects are described. The authors propose
legal protection of some species living in freshwater habitats.
KEY WORDS: aquatic insects, protection, threatened species, protected species, threatened habitats, Poland.

1. Wstęp
Zainteresowanie ochroną owadów, w tym owadów wodnych, skorelowane jest głównie z ich stanem poznania. Lepiej poznane są owady atrakcyjne
dla kolekcjonerów, zaś tymi mniej efektownymi zajmują się nieliczni specjaliści. W czerwonych listach dominują zwykle gatunki owadów lądowych
– „kolekcjonerskich”. Owady wodne pojawiają się na czerwonych listach lub
w wykazach gatunków chronionych dopiero w ostatnich latach. I tu wyraźnie
dominują owady duże i ładne, przede wszystkim Odonata, w mniejszym
stopniu także Coleoptera. Np. Czerwona Lista Zwierząt Świata IUCN zawiera: 161 gatunków Odonata, 23 – Coleoptera, 4 – wodne Diptera, 3 – Ephemeroptera, 4 – Plecoptera i 4 – Trichoptera. Listy gatunków zagrożonych oddają
więc bardziej stan poznania poszczególnych grup taksonomicznych i rozmiary zainteresowania nimi, niż stopień ich zagrożenia. Dokładniejsze dane
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o zagrożeniu entomofauny wodnej mamy tylko dla nielicznych krajów Europy (m.in. KUKAIŇI 1992; Czyrvonaja kniga 1993; GEPP (red.) 1994; ENGELHARDT 1998).
Określenie stanu zagrożenia owadów w Polsce jest zadaniem trudnym, ze
względu na niedostatek potrzebnych do tego danych. Dla niewielu grup taksonomicznych dostępne są względnie dokładne informacje i wiadomo przynajmniej w przybliżeniu, ile i które gatunki występują obecnie na terenie
kraju. Dla szeregu innych taksonów nie została zakończona nawet inwentaryzacja i brak pełnych list gatunków, nie mówiąc już o aktualnych danych
o regionalnym rozmieszczeniu i ewentualnych zmianach liczebności populacji – zaś bez takich danych trudno o dokładne analizy i prognozy. Dopiero
ostatnio podjęto pierwsze próby oceny zagrożeń (ANDRZEJEWSKI, WEIGLE
1993; GŁOWACIŃSKI (red.) 1992a, 1992b; HILBRICHT-ILKOWSKA 1998).
W poszczególnych opracowaniach (m.in. ANDRZEJEWSKI , WEIGLE 1993;
BUCZYŃSKI i in. 1999; ŁABĘDZKI i in. 1999; MIELEWCZYK 1990a; S OWA
1992; SZCZĘSNY 1992b; TOŃCZYK i in. 1999) jako najbardziej zagrożona podawana jest entomofauna różnych środowisk: dużych rzek nizinnych, dolnych i środkowych odcinków potoków i rzek, torfowisk, drobnych cieków,
drobnych zbiorników. Rozbieżności te są pozorne i wynikają z opierania się
tych opracowań na odmiennych grupach owadów wodnych oraz ze słabego
stanu zbadania tego zagadnienia.
W rozporządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30
grudnia 1983 r. wśród ponad 30 gatunków owadów chronionych nie było
owadów wodnych (N OWOSAD 1994). Rozporządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. (Dz.
U. Nr 13, poz. 61), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 1992 r., Nr 54, poz. 254
i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) wymienia 31 pozycji z owadami podlegającymi
ochronie. Owady wodne reprezentuje w tym gronie tylko 7 gatunków ważek.
Celem niniejszego opracowania jest zebranie informacji o stanie zbadania i zagrożenia owadów wodnych, wstępne rozpoznanie, które siedliska
wodne są najbardziej zagrożone, wskazanie najpilniejszych zadań badawczych oraz wytypowanie gatunków do czynnej ochrony.
2. Materiał i metoda
W opracowaniu wykorzystano dane z literatury oraz badania własne (dla
Odonata i Trichoptera). Ważnym źródłem danych były też ankiety, uzyskane
od Państwa: mgr. R. DOBOSZA (Megaloptera, Plannipennia), prof. dr. hab.
J. ŁĘTOWSKIEGO (Coleoptera: Curculionoidea), prof. dr. hab. S. NIESIOŁOWSKIEGO (Diptera: Empididae), mgr. K. PAŁKI (Lepidoptera: Pyralidae), mgr.
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E. P IETRYKOWSKIEJ (Coleoptera: Chrysomelidae), prof. dr. hab. B. SOSZYŃSKIEGO (Diptera: Syrphidae), prof. dr. hab. R. SZADZIEWSKIEGO (Diptera:
Ceratopogonidae) i prof. dr. hab. P. TROJANA (Diptera: Stratiomyidae, Tabanidae).
3. Wyniki i dyskusja
3.1. Stan poznania i zagrożenia owadów wodnych

Kategorie zagro¿eñ
(Categories of threats)

W Polsce występuje 3346 gatunków owadów związanych z siedliskami
wodnymi. Zdecydowanie najliczniejszą grupa są Diptera – ok. 70% gatunków. Jednocześnie jest to grupa najsłabiej poznana (z wyjątkiem niektórych
rodzin). Liczne w gatunki są także Coleoptera i Trichoptera (Tab. I).
O prawie 80% gatunków (o 2646 gatunkach) owadów wodnych Polski
brak danych o stopniu zagrożenia (Ryc.). Spośród pozostałych 700 gatunków
– 483 uważanych jest za niezagrożone, zaś 217 zalicza się do różnych kategorii zagrożenia, w tym 36 jest uznanych za wymarłe lub wymierające,
53 – za silnie zagrożone, 100 – za rzadkie. Jeśli ekstrapolować odsetek gatunków zagrożonych z taksonów rozpoznanych pod tym względem na
wszystkie owady wodne, aż 1003 gatunki (30% entomofauny wodnej) byłoby
w różnym stopniu zagrożonych. Jednakże wobec słabego poznania wielu

Ex, ExP, E

1,1

V

1,6

R

3

I

0,8

brak zagro¿enia (lack of threats)

14,4

brak danych (data lacking)

79,1
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Ryc. Stopień poznania zagrożeń owadów wodnych w Polsce.
Knowledge about threats to water insects in Poland.
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Tab. I. Zagrożenie w Polsce poszczególnych grup owadów – w kategoriach WCU (IUCN). N – ilość gatunków wykazanych z Polski
(szacunkowa ilość gatunków), ? – brak danych.
Threat to water insects in Poland in according to WCU (IUCN) categories. N – number of species known from Poland (estimated number of species occurring in Poland), ? – no data.
Kategoria – Category
Takson – Taxon

Łącznie

N

Źródło danych – Source

V

R

I

– All

2

3

4

5

6

7

Plecoptera

113

11

8

12

1

34 (31%)

FIAŁKOWSKI 1990; FIAŁKOWSKI, SOWA 1992

Odonata

72

4

2

7

9

22 (31%)

ŁABĘDZKI i in. 1999; dane własne

Ephemeroptera

120–130

15

10

10

4

39 (33%)

SOWA 1990

Trichoptera

262 [300]

1

29

41

3

77 (30%)

SZCZĘSNY 1992b; dane własne

Megaloptera

3 [6]

?

?

?

?

?

CZECHOWSKA, D OBOSZ 1990a;
DOBOSZ – ankieta

Plannipennia

4 [5]

?

?

2

?

?

CZECHOWSKA, D OBOSZ 1990b;
DOBOSZ – ankieta

65

?

?

?

?

?

MIELEWCZYK 1990b

1

Heteroptera

8

brak danych dla całego rzędu (no data for entire order)

Coleoptera:
Dytiscidae

149

?

?

?

?

?

MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991

Gyrinidae

13

?

?

?

?

?

MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991

Haliplidae

18

?

?

?

?

?

MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991
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Ex, ExP, E

2

3

4

5

6

7

8

Hydraenidae

77

?

?

?

?

?

MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991;
B UCZYŃSKI 1999a

Hydrophilidae

66

?

?

?

?

?

MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991

Spercheidae

1

?

?

?

?

?

MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991

Georissidae

2

?

?

?

?

?

MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991

Chrysomelidae

21

?

?

?

?

?

PIETRYKOWSKA – ankieta

jedynie wyrywkowe dla nielicznych rodzin (only scarce data for some families available)

Diptera:
Athericidae

3

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

Blephariceridae

6

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

200 [250]

?

?

?

?

?

SZADZIEWSKI – ankieta

5

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

Chironomidae

450

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

Culicidae

44

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

Cylindrotomidae

4

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

Dixidae

10

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

273 [350]

?

?

?

?

?

DRABER-MOŃKO i in. 1991

Ephydridae

65

?

?

?

?

?

Różne źródła

Empididae

64 [100]

?

?

?

?*

?

NIESIOŁOWSKI 1992, – ankieta

Ceratopogonidae
Chaoboridae

Dolichopodidae
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100

1

3

4

5

6

7

218 [300]

?

?

?

?

?

DRABER -MOŃKO i in. 1991

45

?

?

?

?

?

Różne źródła

50 [150]

?

?

?

?

?

DRABER -MOŃKO i in. 1991

Ptychopteridae

9

?

?

?

?

?

DRABER -MOŃKO i in. 1991

Rhagionidae

31

?

?

?

?

?

DRABER -MOŃKO i in. 1991

Sciomyzidae

59

?

?

?

?

?

Różne źródła

Simuliidae

54

?

?

?

?

?

DRABER -MOŃKO i in. 1991

Stratiomyidae

32 [36]

?

?

6

8

14 (44%)

TROJAN 1974, – ankieta

Syrphidae

66 [70]

6

4

24

-

34 (52%)

SOSZYŃSKI – ankieta

Tabanidae

46

?

?

?

?

?

TROJAN – ankieta

Tipulidae

80 [150]

?

?

?

?

?

DRABER -MOŃKO i in. 1991

Hymenoptera

60?

?

?

?

?

?

ILLIES (red.) 1978

Lepidoptera

8

-

-

-

3

3 (37%)

3346

36

53

102

28

217

Limoniidae
Muscidae
Psychodidae

Łącznie – Total:
* większość (majority)

8

PAŁKA – ankieta
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grup, do tego rodzaju wyliczeń należy odnosić się z dużą ostrożnością – tym
bardziej, że zagrożenie jest różne w różnych rzędach i rodzinach (Tab. I).
Najwięcej gatunków uznanych za wymarłe, odnotowano wśród Plecoptera
i Ephemeroptera. Znaczący odsetek zanotowano także wśród Syrphidae.
Dużo gatunków w kategorii silnie zagrożonych i rzadkich zanotowano wśród
Trichoptera. Najmniej zagrożone wydają się Chrysomelidae i Lepidoptera.
Stopień zagrożenia poszczególnych taksonów można powiązać z udziałem gatunków wyspecjalizowanych (stenotopowych) i gatunków o szerokich
preferencjach siedliskowych (eurytopowych). Grupy owadów bogatsze w gatunki wyspecjalizowane, są generalnie wyraźnie bardziej zagrożone.
Porównując stopień zagrożenia entomofauny wodnej Polski z krajami
Europy Zachodniej (Tab. II) zauważa się mniejszy odsetek gatunków wymarłych i silnie zagrożonych. Zapewne wynika to z lepszego zachowania siedlisk wodnych. Mniej torfowisk zostało osuszonych, mniej rzek nizinnych zostało uregulowanych. Wobec postępującej industrializacji Polski można dane
z krajów Europy Zachodniej traktować jako prognozę sytuacji w naszym
kraju. Zatem w najbliższych latach można spodziewać się zwiększenia liczby
gatunków zagrożonych we wszystkich grupach owadów wodnych.
3.2. Zagrożenia poszczególnych grup taksonomicznych

3.2.1. J ę t k i ( E p h e m e r o p t e r a)
Jętki są grupą w Polsce zbadaną stosunkowo dobrze, przy czym najwięcej
wiadomo o faunie Karpat i obszarów przyległych. Prawdopodobnie jednak
ponad 10% gatunków wykazanych z Polski jest już w tej chwili u nas wyniszczonych lub w najwyższym stopniu zagrożonych. Zagrożeniem dla jętek jest
postępująca degradacja ekosystemów wód śródlądowych, spowodowana zanieczyszczeniami niesionymi drogą powietrzną i ze ściekami, osuszaniem terenów, regulacją cieków, nawożeniem zlewni itp. Zagrożone są przede
wszystkim gatunki endemiczne dla dużych rzek nizinnych, takich jak Wisła
czy Warta (np. Behningia ulmeri L EST., Oligoneuriella keffermuellerae SOWA),
jak też gatunki unikatowego w Polsce zgrupowania jętek dolnego biegu
Sanu (np. Oligoneuriella polonica MOL, O. pallida HAG ., Choroterpes picteti
(E AT.)) (SOWA 1990, 1992).
Czerwona lista (SOWA 1992) obejmuje ok. 30% fauny krajowej, głównie
gatunki dużych rzek nizinnych i jezior oligotroficznych (wiele w kategorii E,
niektóre prawdopodobnie ExP, ale brak wystarczających danych by to potwierdzić). Drugą grupę gatunków zagrożonych stanowią gatunki rzek podgórskich i gatunki rzadkie. Najmniej narażone są gatunki z cieków górskich,
ze względu na dużą powtarzalność właściwych im biotopów (SOWA 1992).
ANDRZEJEWSKI i WEIGLE (1993) do gatunków wymierających i silnie za-
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grożonych zaliczają: Eurylophella karelica TIEN., Neoephemera maxima
JOLY, Palingenia longicauda O LIV., natomiast do gatunków narażonych:
Ametropus fragilis ALB ., Behningia ulmeri LEST., Ecdyonurus macani THOM.
et S OWA, Ephoron virgo OLIV., Oligoneuriella polonica MOL, Oligoneurisca
borysthenica (TSCHERN.), Pseudocentroptilum shadini (K AZL.).
3.2.2. W i d e l n i c e (P l e c o p t e r a)
Widelnice są w Polsce poznane dość dobrze. Gatunków, które potencjalnie można by jeszcze w Polsce znaleźć, jest zapewne niewiele, natomiast kilka rodzajów wymaga rewizji (FIAŁKOWSKI 1990). Zagrożeniem dla widelnic
jest zanieczyszczenie wód (ze względu na preferowanie wód czystych, dobrze
natlenionych) oraz regulacja cieków. Czerwona lista (FIAŁKOWSKI , SOWA
1992) obejmuje ok. 31% fauny krajowej, głównie gatunki związane z dużymi
i średnimi rzekami nizinnymi lub podgórskimi. Widelnice są najwrażliwszym
na degradację przyrodniczą elementem fauny tych rzek.
Za gatunki wymarłe uważa się: Besdolus imhoffi ALB ., Rhabdiopteryx hamulata A LB., Taeniopteryx araneoides A LB., Oemopteryx loewii Alb., za wymierające: Agnetina elegantula KLAP., Brachyptera braueri (K LAP.), Isogenus
nubecula NEW., Isoperla pawlowskii WOJ., I. difformis (KLAP .), I. obscura
(ZETT.), Ispotena serricornis (PICT.), Perlodes dispar (RAMB.), Rhabdiopteryx
acuminata KLAP., zaś za zagrożone Capnia bifrons (NEW.), Capnopsis schilleri (ROST.), Isoperla grammatica (PODA), Nemoura avicularis MORT., N. dubitans MORT., Perla burmeisteriana CLA., Taeniopteryx nebulosa (L.), Xanthoperla apicalis (NEW.) (ANDRZEJEWSKI, WEIGLE 1993).
3.2.3. Wa ż k i (O d o n a t a)
Jest to najlepiej poznana grupa owadów wodnych w Polsce, choć dane
o niej wciąż nie są wystarczające. W kraju stwierdzono występowanie 72 gatunków (MIELEWCZYK 1990a; BERNARD 1993; B ERNARD, MUSIAŁ 1995).
Znalezienie w najbliższym czasie kolejnych gatunków (nie więcej niż 2–3)
wydaje się mało prawdopodobne.
Według MIELEWCZYKA (1990a) w Polsce zagrożonych jest 10–12 gatunków ważek, związanych z wodami płynącymi i torfowiskami. Warto jednak
pokreślić, że badania z ostatniej dekady pokazują, że wiele gatunków stenotopowych uważanych dotychczas za bardzo rzadkie (a więc i zagrożone) jest
o wiele częstszych, niż się wydawało (BERNARD 1998). Czerwona lista została jak dotychczas opracowana tylko dla województwa lubelskiego (B UCZYŃSKI 1999b) i obejmuje ona 15 gatunków. Do listy krajowej proponuje się 22
gatunki (ŁABĘDZKI i in. 1999): ExP – 1 gatunek, E – 3, V – 2, R – 7 , I – 9.
Ochroną gatunkową objętych jest 7 gatunków, przy czym ich dobór w dużym
stopniu nie pokrywa się z rzeczywistymi potrzebami ochrony (BUCZYŃSKI
1999b; ŁABĘDZKI i in. 1999).

Tab. II. Stan zagrożenia wybranych grup owadów w niektórych krajach Europy. N – ilość gatunków, I – wymarłe lub dawno nie odnalezione, II – zagrożone wymarciem, III – silnie zagrożone, IV – zagrożone, V – potencjalnie zagrożone, ? – brak danych.
Threats to aquatic insects in some European countries. N – number of species, I – species extinct or probably extinct, II – endangered by extinction, III – strongly endangered, IV – endangered, V – potentially endangered, ? – no data.

Takson – Taxon

N

I

II

III

IV

Łącznie I–IV
All I–IV

V

Niemcy – Germany (ENGELHARDT 1998)
Plecoptera

119

12 (10%)

17 (14%)

15 (13%)

–

44 (37%)

–

Odonata

80

4 (5%)

10 (13%)

17 (21%)

12 (15%)

43 (54%)

–

Ephemeroptera

81

5 (6%)

14 (17%)

18 (22%)

12 (15%)

49 (60%)

8 (10%)

Trichoptera

278

19 (7%)

23 (8%)

39 (14%)

41 (15%)

122 (44%)

46 (17%)

7 (16%)

2

Norwegia – Norway (www.grida.no/socno95/biodiv/redlist – zmienione)
Ephemeroptera

45

–

Plecoptera

35

–

Odonata

44

Hemiptera aquatica

48

Planipennia

63

Trichoptera

195

1

6

1

3

4 (11%)

7

9

27 (61%)

–

2

6

8 (17%)

–

1

14

15 (24%)

–

36

37 (19%)

9

11

1

4

ZAGROŻENIA I OCHRONA OWADÓW WODNYCH W POLSCE

Kategorie zagrożeń – Categories of threats

Polska – Poland
72

1 (1%)

3 (4%)

2 (3%)

9 (12%)

15 (21%)

7 (10%)

Trichoptera

262

?

7 (3%)

60 (23%)

33 (13%)

100 (38%)

?
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Stałym elementem czerwonych list europejskich i polskich są gatunki
torfowiskowe i reofilne: obydwie grupy gatunków pojawiają się właściwie
w komplecie. Na różnych obszarach wyraża się to w różnym stopniu, co
związane jest ze stanem środowiska. Kolejną grupę stanowią ważki drobnozbiornikowe, zwłaszcza te, które nie tolerują dużych wahań poziomu wody
lub okresowego wysychania zbiorników (ŁABĘDZKI i in. 1999). Różne jest
podejście do gatunków południowych, pojawiających się na danym obszarze
efemerycznie: od traktowania ich jako zagrożonych po pomijanie.
Porównanie wybranych czerwonych list zachodnioeuropejskich (np. DE
KNIJF , ANSELIN 1996; OTT , PIPER 1997; P ROESS, GEREND 1998) z listami
polskimi (BUCZYŃSKI 1999b; ŁABĘDZKI i in. 1999) wskazuje, że stopień zagrożenia polskiej odonatofauny jest wyraźnie niższy. Wynika to ze znacznie
lepszego zachowania siedlisk wodnych. W komentarzach do współczesnych
list (tworzonych w latach 90-tych) pojawia się też ton optymizmu. Dbałość
o oczyszczanie ścieków i tworzenie nowych oraz odtwarzanie starych terenów podmokłych i zbiorników daje rezultaty: niektóre gatunki poprawiają
swój status lub (rzadziej) znikają z czerwonych list. Szczególnie spektakularne jest to w przypadku fauny dużych rzek.
Mimo relatywnie dobrego poznania ekologii i biologii ważek, także
i w wiedzy o nich jest wiele luk. Stosunkowo dużo wiadomo o ekologii larw.
Niewystarczające są dane o faunie niektórych środowisk. Badań wymaga
przede wszystkim fauna: źródeł, zbiorników antropogenicznych (glinianki,
zbiorniki w kamieniołomach, piaskowniach itp.), drobnych cieków (tak naturalnych, jak rowów i kanałów) i dużych rzek (np. prawie nic nie wiadomo
o ważkach Wisły). Problemem w planowaniu działań ochronnych jest mała
ilość opracowań na temat biologii i ekologii ważek na terenie Polski; wprawdzie jest wiele takich opracowań ze środkowej i północnej Europy, jednak
nie wiadomo do końca, na ile są one adekwatne polskich warunków klimatycznych.
Stan zbadania regionalnego Polski można uznać za bardzo słaby. Dość
dobrze zbadane są Wielkopolska i Lubelszczyzna. Obok nich Śląsk i Mazury,
ale tu dane są już przeważnie nieaktualne. Sporo wiadomo o różnych masywach górskich, ale tylko z niektórych są dane aktualne (Tatry, Pieniny, Gorce); z innych są albo niekompletne, albo tylko sprzed II wojny światowej.
Zagrożenia ważek zasiedlających poszczególne środowiska należy oceniać w trzech aspektach: stopnia zagrożenia samego środowiska (zanikiem,
degradacją itp.); specyficzności jego fauny; jej wrażliwości na niestabilność
środowiska i zanieczyszczenia. Dodatkowym problemem jest to, czy istnieją
potencjalne środowiska wtórne (Tab. III). W tym aspekcie, za najbardziej zagrożone w Polsce można uznać ważki:
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– Torfowisk wysokich i przejściowych. Są tu liczne gatunki stenotopowe, które – co czyni ich zagrożenia szczególnie poważnymi – nie mają siedlisk
wtórnych. Można za takowe co prawda uznać torfianki, ale te, które są zasiedlane przez stenotopy torfowiskowe, mogą powstać tylko na względnie
dobrze zachowanych torfowiskach.
– Wód płynących – jednak nie dużych rzek, a drobnych cieków. Sytuacja dużych rzek nie jest w Polsce aż tak poważna, jak w zachodniej Europie, ponadto ważki są w stanie tolerować stosunkowo duże zanieczyszczenia. Silnie zagrożona jest natomiast fauna drobnych cieków, wrażliwych na obniżanie się poziomu wód gruntowych (ŁABĘDZKI i in. 1999; TOŃCZYK i in.
1999).
– Drobnych zbiorników – wymagających stabilności poziomu wody. Dotyczy
to głównie gatunków syberyjskich sensu St. QUENTIN (1960): gatunki śródziemnomorskie, jako lepiej przystosowane do wód okresowo wysychających, są mniej zagrożone a niektóre mogą nawet na zachodzących aktualnie procesach degradacji skorzystać.

Tab. III. Zagrożenie ważek (Odonata) w Polsce (Z – zagrożenie środowiska; S – specyficzność fauny, W – wrażliwość fauny; + – małe(a), ++ – duże(a), +++ – bardzo duże(a); 1) – malejące; 2) – regionalnie).
Threats to dragonflies (Odonata) in Poland. (Z – threat to the habitat; S – specificity of its fauna; W – sensitivity of the fauna; + – small, ++ – big, +++ – very big;
1)
– dimishing, 2) – only in some regions).
Środowisko – Habitat

Z

S

W

Sieliska wtórne – Secondary habitats

Źródła – Springs

+++

+

+++

brak – lacking

Potoki, strumienie
– Streams

+++

+++

+++

rowy, kanały – ditches, canals

Rzeki – Rivers

+++ 1)

++

++

kanały – canals

Jeziora - Lakes

+

+

++

stawy – ponds

Drobne zbiorniki
– Small pools

++

+

+

zbiorniki poeksploatacyjne
– postexcavation polls

Torfowiska niskie
– Peat bogs

++ 2)

++

++

zbiorniki łąkowe i śródleśne
– meadow and forest pools

Torfowiska wysokie
i przejściowe
– High and transitional peatbogs

+++

+++

+++

brak – lacking
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3.2.4. C h r u ś c i k i (Tr i c h o p t e r a)
Chruściki należą do stosunkowo dobrze poznanych owadów wodnych,
a mimo to brakuje jeszcze pełnej listy gatunków. Można spodziewać się więc
wykazywania kolejnych, nowych dla fauny Polski. Część gatunków podawanych w starszych spisach nie jest spotykana obecnie: może to sugerować ginięcie tych gatunków, lecz także wynikać z błędnych oznaczeń.
Antropogeniczne przekształcenia zbiorników wodnych i krajobrazów
wraz z zanieczyszczeniami, powodują zmniejszenie liczebności wielu gatunków a nawet ich lokalne i regionalne wymieranie. Na obszarze Holandii ze
175 ogółem wykazanych gatunków, po roku 1950 nie złowiono 25 gatunków,
a 60 uważanych jest za gatunki bardzo rzadkie. W Niemczech na 278 wykazanych gatunków 19 uważanych jest za wymarłe, a 101 gatunków jest zagrożonych wymarciem. Natomiast w stosunkowo mało uprzemysłowionej Norwegii, spośród odnotowanych tu 195 gatunków jeden uważany jest za wymarły natomiast 36 to gatunki rzadkie, a 9 kolejnych uznano za bliżej nierozpoznane pod względem zagrożenia. W Austrii za wymarłe uznano 6 gatunków, za zagrożone 72, a za potencjalnie zagrożone kolejnych 6 (łącznie 29%
fauny). Na Węgrzech na 207 gatunków tam występujących za wymarłe uznano 9 gatunków, kolejne 64 za narażone na wymarcie, 47 za narażone, 45 za
potencjalnie narażone i jedynie 33 za niezagrożone (9 gatunków o nierozpoznanym statusie) (TOBIAS i in. 1984; MALICKY 1994; NÓGRADI, UHERKOVICH 1999).
Jakkolwiek na różnych czerwonych listach pojawiają się te same gatunki,
to wyraźne jest zróżnicowanie regionalne (CZACHOROWSKI, MAJECKI
1999), dużo wyraźniejsze niż w przypadku ważek. Jest to zapewne spowodowane zanikiem siedlisk oraz zagrożeniem gatunków na skraju zasięgu. Przykładowo na Węgrzech i w Austrii zagrożone i wymierające są gatunki o charakterze północnym (typowe dla drobnych zbiorników) (MALICKY 1994;
NÓGRADI, UHERKOVICH 1999). Fakt regionalnego zagrożenia warto wziąść
pod uwagę w ochronie gatunków w skali europejskiej.
Również na obszarze Polski ma miejsce postępująca degradacja fauny
chruścików. Ze względu na brak wystarczających danych trudno precyzyjnie
oszacować zmiany fauny Trichoptera w ostatnich latach. Niektóre dane wskazują na lokalne wyraźne zmniejszenie bioróżnorodności wśród Trichoptera
(CZACHOROWSKI, MAJECKI 1999).
Na czerwonej liście IUCN znajdują się cztery gatunki Trichoptera, w tym
jeden europejski. Polska czerwona księga zwierząt wymienia jeden gatunek
endemicznego, tatrzańskiego chruścika – Allogamus starmachi SZCZĘSNY
(SZCZĘSNY 1992a). SZCZĘSNY (1992b) wymienia 74 gatunki zagrożone,
w tym: 1 wymierający (E), 29 zagrożonych (V), 41 rzadkich (R) i 3 o bliżej
nierozpoznanym statusie (I). Główny nacisk kładzie on na gatunki górskie
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i wód bieżących, których zagrożenia wiąże z zanieczyszczeniem dolnych odcinków cieków, znajdujących się w obszarze intensywnej działalności gospodarczej. Wyraźnie brak tu danych odnoszących się do wielu gatunków nizinnych oraz gatunków wód stojących i torfowiskowych. ANDRZEJEWSKI i WE IGLE (1993) za wymierające i silnie zagrożone uznali 2 gatunki, zaś za narażone – kolejnych 28. W najnowszym opracowaniu (CZACHOROWSKI, MAJECKI 1999) spośród ponad 260 analizowanych gatunków 120 zaliczono do
kategorii o małym ryzyku zagrożenia. Za zagrożone uznano łącznie 100 gatunków (38% wszystkich gatunków Polski), przy czym do grupy wymierających zaliczono 7 gatunków, narażonych 60, natomiast 33 gatunki zaliczono
do grupy gatunków rzadkich, które obecnie trudno zaliczyć do kategorii V
czy E. Kilku gatunków nie rozpatrywano z racji nie posiadania dostatecznych danych.
Dla zwiększenia skuteczności ochrony siedlisk istotnych dla występowania
Trichoptera proponujemy objęcie ochroną gatunkową następujące taksony, reprezentujące wszystkie typy wód: Allogamus starmachi SZCZĘSNY , Erotesis
baltica MEL., Hydroptila dampfi U LM., Oxyethira distinctella MEL., Oecetis
tripunctatus (FABR.), Hagenella clathratha (KOL.), Agrypnia picta KOL., Holocentropus stagnalis ALB., Ithytrichia lammelaris (EAT.), Oligoplectrum maculatum (F OURCR.), Hydropsyche ornatula MEL ., Hydropsyche saxonica
MEL., Grammotaulius nitidus (MÜLL.), Limnephilus dispar MEL., L. hirsutus
(PICT .), L. elegans CURT., Lenarchus bicornis (MEL.), Crunoecia irrorata
(CURT.), Apatania muliebris MEL., Beraea maurus (CURT.), Ernodes articularis (P ICT.). Lista ta uwzględnia jednak tylko część gatunków zagrożonych.
3.2.5. Wi e l k o s k r z y d ł e (M e g a l o p t e r a )
Do tej pory udokumentowano występowanie 3 gatunków, choć można się
spodziewać obecności 5–6 (CZECHOWSKA, DOBOSZ 1990a; DOBOSZ ankieta). Jest to grupa owadów wodnych mało zagrożona, jedynie Sialis nigriceps
PICT. uznawana jest za gatunek rzadki (DOBOSZ ankieta). Grupa stosunkowo słabo poznana i potrzebne są badania nad zasięgiem występowania Sialis
nigriceps (prawdopodobnie występuje jedynie w dorzeczu Sanu) i S. morio
KLING.
3.2.6. S i a t k o s k r z y d ł e (P l a n n i p e n n i a )
Spośród siatkoskrzydłych jedynie 4 gatunki w Polsce związane są z siedliskami wodnymi (może występować 5) (CZECHOWSKA, DOBOSZ 1990b; DO BOSZ ankieta). Do gatunków rzadkich zaliczyć można Sisyra terminalis
CURT. i S. dali MEL. (DOBOSZ ankieta). Jest to grupa słabo poznana, potrzebne są zwłaszcza badania faunistyczne oraz dotyczące zasięgów występowania.
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3.2.7. P l u s k w i a k i r ó ż n o s k r z y d ł e (H e t e r o p t e r a)
W Polsce większość gatunków Heteroptera zamieszkuje środowiska lądowe: tylko 65 gatunków (niecałe 10%) związanych jest ze środowiskiem wodnym (MIELEWCZYK 1990b). Wodne Heteroptera są stosunkowo dobrze poznane, lecz i w tej grupie jest wiele luk. Z tego prawdopodobnie wynika fakt,
że ANDRZEJEWSKI i WEIGLE (1993) nie wymieniają żadnych pluskwiaków
wodnych wśród gatunków wymierających i zagrożonych. Najprawdopodobniej zagrożone są gatunki tyrfofilne, uważane w dużej części za gatunki rzadkie, choć ostatnie badania wskazują, że są liczniejsze niż przypuszczano (KURZĄTKOWSKA 1999)
Dla wielu gatunków zagrożeniem jest zanieczyszczenie wód, zwłaszcza
cieków, gdyż ważnym czynnikiem środowiskowym jest natlenienie wody: larwy oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie, częściowo z tego źródła tlenu korzystają też imagines; z tego względu część gatunków może służyć jako
bardzo czułe wskaźniki biologiczne czystości wód (WRÓBLEWSKI 1980).
W czerwonej księdze Białorusi (Czyrvonaja khiga 1993) uwzględniono Notonecta lutea MÜLL.
3.2.8. C h r z ą s z c z e (C o l e o p t e r a )
Obok kałużnicowatych sensu lato (Hydrophiloidea), pływakowatych (Dytiscidae), flisakowatych (Haliplidae), mokrzenicowatych (Hygrobidae), Elmidae i krętakowatych (Gyrinidae), do chrząszczy wodnych można też zaliczyć
część stonkowatych (Chrysomelidae) – rzęsielnicowate (Donaciinae), oraz
ryjkowcowatych (Curculionoidea). Łącznie w Polsce stwierdzono dotychczas
prawie 400 gatunków Coleoptera związanych z siedliskami wodnymi (GALEWSKI 1990; ŁĘTOWSKI ankieta; MROCZKOWSKI, S TEFAŃSKA 1991; PIE TRYKOWSKA ankieta; WARCHAŁOWSKI 1985). Są więc one drugą po Diptera
pod względem liczby gatunków grupą taksonomiczną owadów wodnych. Ich
stan poznania jest jednak słaby i bardzo nierównomierny.
Czerwona lista zwierząt świata IUCN wymienia 23 gatunki chrząszczy
wodnych: 22 gatunki Dytiscidae (w tym Agabus clypealis THOMS., Dytiscus latissimus L., Graphoderus bilineatus (STURM)) i 1 gatunek Elmidae. W Białoruskiej Czerwonej księdze wymieniane są: Dytiscus latissimus, Rhantus incognitus S CHOLZ i Agabus didymus OLIV. Dane te wskazują, że także w Polsce
niektórzy przedstawiciele Dytiscidae, Haliplidae czy Gyrinidae powinni znajdować się na listach gatunków zagrożonych. Niestety, jak dotychczas brak
danych na ten temat.
Dla kałużnicowatych sensu lato (Hydrophiloidea) melioracyjne osuszanie
bagien nie stanowi zagrożenia dla eurybiontów (gatunków oportunistycznych) w skali kraju, gdyż gatunki te przenoszą się do innych typów wód lub
regionów. Następuje jedynie lokalne zubożenie fauny (GALEWSKI 1990). Sil-
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nie zagrożone są natomiast stenotopy (np. reofile), nie mogące przenieść się
do innego środowiska. Przekształcanie naturalnych siedlisk przyczynia się do
wymierania populacji lub znacznego zmniejszenia się ich liczebności i otwarcia drogi gatunkom oportunistycznym, stopniowo wypierającym nielicznych
pierwotnych mieszkańców. Konsekwencją zmian krajobrazowych i środowiskowych jest znaczne zubożenie lokalnej, a nawet regionalnej fauny, zredukowanej często do pospolitych gatunków eurytopowych i oportunistycznych
(GALEWSKI 1990).
Stosunkowo mało zagrożoną grupą są Donaciinae, jakkolwiek antropogeniczne przemiany w krajobrazie powodują, że jest coraz mniej czystych, stojących lub płynących wód, będącym właściwym środowiskiem życia dla większości gatunków. Niekorzystne są też okresowe wahania poziomu wody
– tym właśnie tłumaczy się rzadkie występowanie Donacia clavipes FABR.,
mimo pospolitości rośliny żywicielskiej (MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991;
PIETRYKOWSKA ankieta; WARCHAŁOWSKI 1985).
3.2.9. M u c h ó w k i (D i p t e r a )
Muchówki są w Polsce reprezentowane przez dużą liczbę gatunków: dotychczas zarejestrowano ich ponad 6600 gatunków, co stanowi około 73%
liczby gatunków muchówek prawdopodobnie występujących w naszym kraju
(DRABER-MOŃKO i in. 1991). Z siedliskami wodnymi związanych jest w różnym stopniu około 2230 gatunków.
Muchówki należą do najsłabiej zbadanych owadów wodnych i jednocześnie są najliczniejszym w gatunki rzędem owadów występujących w Polsce
(Tab. I). Względnie dobrze poznane są tylko niektóre rodziny. Wśród muchówek występuje wiele gatunków, a nawet rodzin, dla których stwierdzono
spadek liczebności (np. niektóre Chironomidae, Ceratopogonidae). Przyczynami ustępowania muchówek najczęściej są zanieczyszczenie, postępująca,
degradacja i chemizacja środowiska oraz wyniszczanie ich naturalnych siedlisk – np. osuszanie bagien, torfowisk.
W Czerwonej Księdze IUCN z muchówek wymienione są zaledwie 4 gatunki: Blephaceridae – 2, Dolichopodidae – 1, Psychodidae – 1. W łotewskiej
Czerwonej Księdze (K UKAIŇI 1992) wymieniony jest jeden gatunek meszkowatych (Simulidae).
W odniesieniu do Ceratopogonidae, ze względu na bardzo słaby stan zbadania, mówienie o gatunkach wymierających i zagrożonych nie jest możliwe.
Wcześniej trzeba dokładnie poznać biologię i wymagania ekologiczne: sam
fakt rzadkiego lub bardzo rzadkiego stwierdzania o niczym jeszcze nie
świadczy. Tym bardziej, że nawet badania inwentaryzacyjne są słabo zaawansowane. Do gatunków zagrożonych można by zaliczyć halobionty, ograniczone do izolowanych stanowisk śródlądowych, które w przypadku rekulty-
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wacji mogą zniknąć. Formy halobiontycznye i halofilne zasiedlające siedliska
przymorskie nie są zagrożone (SZADZIEWSKI ankieta). W Polsce wykazano
dotychczas ok. 200 gatunków Ceratopogonidae, występuje prawdopodobnie
ok. 250 gatunków. Spośród wielu gatunków, które można uznać za rzadkie,
do objęcia ochrona gatunkową proponuje się gatunki duże i kolorowe: Macropeza longitarsis MEIG . i Dasyhelea holosericea (MEIG.) (SZADZIEWSKI ankieta).
Rodzina Empididae należy do najsłabiej poznanych grup muchówek.
W Polsce z środowiskami wodnymi związane są dwie podrodziny: Hemerodromiinae i Clinocerinae. Jednocześnie wiele gatunków ma nierozpoznane
stadia przedimaginalne: nie jest znana ani ich morfologia, ani środowiska życia (NIESIOŁOWSKI 1992). Ochroną gatunkową powinien zostać objęty endemit tatrzański – Clinocera varipennis NOW. (NIESIOŁOWSKI 1992, ankieta).
3.2.10. M o t y l e (L e p i d o p t e r a)
W siedliskach wodnych Polski żyje 8 gatunków z rodziny Pyralidae. Nie są
one poważnie zagrożone, jedynie 3 można uznać za rzadkie (PAŁKA ankieta).
3.3. Zagrożenia i ochrona entomofauny środowisk wodnych

Można wymienić trzy potencjalne przyczyny zagrożenia wyginięciem konkretnych gatunków:
– bezpośredni odłów, przede wszystkim przez kolekcjonerów,
– eksploatację populacji w wyniku badań naukowych,
– zmiany w środowisku.
Pierwsze zagrożenie można uznać za mało istotne. Jedynie w przypadku
owadów dużych i ładnych – ważek i niektórych chrząszczy – bezpośrednie
odłowy mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie. Już obecnie obserwowane są
przypadki przyjazdu kolekcjonerów z Europy Zachodniej i masowe odłowy
gatunków rzadkich w celach komercyjnych. Warto więc zastanowić się, czy
w przypadku gatunków zagrożonych przez kolekcjonerów, nie utajnić szczegółowych lokalizacji stanowisk, jak np. robi się w przypadku żółwia błotnego.
Nakładałoby to obowiązek nie publikowania dokładnej lokalizacji stanowisk
występowania, a jedynie udostępnianie danych specjalistom.
Intensywnie prowadzone badania naukowe mogą być zagrożeniem dla
gatunków stenotopowych, występujących na nielicznych stanowiskach. Już
obecnie zdarza się, że w wyniku intensywnego odłowu doprowadza się do
lokalnej ekstyncji niektórych gatunków – np. jednego gatunku chrząszczy
wodnych w jeziorach lobeliowych. W celu zminimalizowania negatywnych
skutków badań należy postulować, aby zbiory nie były wyrzucane (niestety
jest to praktykowane bardzo często, zwłaszcza w badaniach ilościowych, tzw.
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ekologicznych). Placówki naukowe obligatoryjnie powinny przechowywać
zbiory lub przekazywać je do muzeów. Umożliwiłoby to wielokrotne i
wszechstronne wykorzystanie materiału badawczego, zabezpieczając jednocześnie do badań porównawczych gatunki rzadkie lub te, które być może wyginęły w naszym kraju. Wobec braku zachowanych zbiorów trudno zweryfikować, czy pewne gatunki wyginęły, czy też niektóre egzemplarze zostały
błędnie oznaczone w przeszłości. Należy ubolewać, że badania faunistyczne
oraz muzealnictwo nie są w Polsce doceniane – z ogromną szkodą dla wiedzy.
Bezsprzecznie najważniejszą przyczyną wymierania entomofauny wodnej
są zmiany w środowisku: zanieczyszczenie wód, eutrofizacja, acidyfikacja
i antropogeniczne zmiany siedlisk.
Uważa się, że ekosystemy torfowiskowe oraz fizjocenozy dolin rzecznych
są miejscami mało zmienionymi, czego już zupełnie brak w Europie Zachodniej. Mimo to w ciągu ostatnich 50 lat na około 20% powierzchni kraju dokonała się zasadnicza zmiana ekosystemów (odnośnie siedlisk wodnych
– poprzez osuszanie terenów podmokłych). Np. w dorzeczu Warty i Pilicy
w latach 1930–80 ubyło około 58% torfowisk, bagien i łąk wilgotnych.
W prognozach przewiduje się dalsze zanikanie terenów torfowiskowych i raczej niewielkie zmiany powierzchni ekosystemów wodnych (OLACZEK 1995).
H ILBRICHT-I LKOWSKA (1998) uważa, że najważniejszym czynnikiem
wpływającym na spadek bioróżnorodności w ekosystemach słodkowodnych
jest nieodwracalne zanikanie siedlisk płytkowodnych i podmokłych, szczególnie drobnych i izolowanych (oczka śródpolne, stawy naturalne, zarastające jeziorka, małe jeziora dystroficzne, drobne strumienie, starorzecza, fragmenty litoralu większych jezior, okresowo zalewane siedliska dolin rzecznych). Ocenia się, że w Europie w ostatnich dziesięcioleciach zanikło około
1/3 powierzchni zajmowanej przez ten rodzaj siedlisk (CHURSKI 1993, za
HILBRICHT-ILKOWSKA 1998). Drugim czynnikiem, powszechnym, ale możliwym do zahamowania, jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, obejmujące ich eutrofizację, saprobizację i acidyfikację. W jego wyniku zagrożone są przede wszystkim stenotopowe oksybionty, w tym jętki, widelnice
i chruściki: przyjmuje się, że 1/3 tych gatunków zagrożona jest wymarciem
(HILBRICHT -ILKOWSKA 1998). Według OLACZKA (1995) antropopresja powoduje zmiany w składzie gatunkowym ekosystemów, w tym eurytopizację,
kosmopolityzację i allochtonizację fauny.
Dla skutecznej ochrony entomofauny konieczna jest więc ochrona siedlisk wodnych. Ekosystemy wodne wchodzą w skład różnych obszarów chronionych, od parków narodowych, poprzez parki krajobrazowe, do rezerwatów i użytków ekologicznych włącznie.
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W parkach narodowych zlokalizowanych jest wiele cennych jezior, m.in.
jeziora alpejskie, dystroficzne, humusowe, przymorskie, oligo- i mezotroficzne. Ochroną objętych jest także kilka fragmentów dolin rzecznych. Ekosystemy te szczególnie licznie obecne są w 9 parkach narodowych (HILBRICHTILKOWSKA 1998). Rezerwatów obejmujących fragmenty dolin rzecznych,
źródliska lub strumienie, w których ochroną objęte są siedliska wodne jest
około 300 i szacuje się, że stanowią one 16% wszystkich rezerwatów. Głównie jednak chronione są jeziora i torfowiska (HILBRICHT-ILKOWSKA 1998).
Dla przykładu, przeanalizowano szczegółowo ochronę ekosystemów
wodnych w dwu regionach Polski: na Pojezierzu Mazurskim i na Lubelszczyźnie. Okazało się, że w obydwu krainach w obrębie obszarów chronionych znajdują się praktycznie wszystkie istotne typy siedlisk wodnych (źródła, strumienie, rzeki, jeziora, drobne zbiorniki, torfowiska), choć część tych
środowisk jest już mniej lub bardziej przekształcona. Siedliska owadów wodnych są wystarczająco dobrze objęte ochroną obszarową (to samo można odnieść do większości obszaru Polski), jednak trzeba podkreślić, że poszczególne siedliska chronione są w różnym stopniu. Np. dla jeziora park krajobrazowy to ochrona bardziej teoretyczna, niż faktyczna – bo może ono być nadal
użytkowane rybacko, co zmienia rybostan (a więc i stosunki biotyczne).
Z kolei w rezerwacie chroni się jezioro, ale już nie zawsze dostatecznie zabezpieczona jest jego zlewnia. Jednocześnie stan poznania entomofauny
wodnej tych obszarów jest bardzo słaby: dla wielu grup owadów brak jakichkolwiek danych, dla pozostały istnieją tylko wyrywkowe i wstępne badania.
Spośród dwu analizowanych regionów zdecydowanie lepiej poznana jest entomofauna wodna Lubelszczyzny. Koreluje to z sytuacją w innych częściach
Polski: ekosystemy wodne danego terenu są zbadane tym lepiej, im bliżej
znajdują się duże ośrodki akademickie.
Przy analizie ochrony siedlisk wodnych warto zwrócić uwagę nie tylko na
ilość zachowanych siedlisk, ale i ich rozmieszczenie. Jego cechą jest współcześnie fragmentacja. A gdy brak jest ciągłości przestrzennej siedlisk, wtedy
i fauna poszczególnych płatów siedliska jest uboższa i bardziej zagrożona.
Taka jest sytuacja np. torfowisk w wielu częściach Polski: wielkie kompleksy
bagienne uległy rozerwaniu na izolowane wyspy porozdzielane krajobrazem
kulturowym.
Poza ochroną siedlisk wodnych konieczne jest zbadanie ich entomofauny:
czy i w jakim stopniu zachowały się w nich w miarę pierwotne, naturalne biocenozy. Tu niestety mamy bardzo mało kompletnych badań. Poza spisami
gatunków i badaniami czysto faunistycznymi oraz wskaźnikami bioróżnorodności, potrzebne są nowe narzędzia do oceny naturalności biocenoz oraz do
oceny stopnia eurytopizacji, synantropizacji, allochtonizacji entomofauny
różnych zbiorników i regionów.
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Sama ochrona obszarowa nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć dużych powierzchni siedlisk wodnych. Niezbędne są uzupełniające przedsięwzięcia ochrony poza obszarami chronionymi, m.in. w postaci użytków ekologicznych, „dzikich zakątków przyrody”, ostoi zwierzyny itp., z udziałem
wolontariuszy i wykorzystaniem „gatunków sztandarowych”, jako narzędzia
pozarezerwatowej ochrony siedlisk.
W ochronie gatunkowej możliwe są trzy podejścia:
– ochrona wszystkich gatunków (w grupach takich jak ważki), bez względu
na ich rzadkość i zagrożenie (ponieważ niespecjaliście trudno jest odróżnić
gatunki chronione od niechronionych),
– ochrona wybranych gatunków („sztandarowych”, „osłonowych”), reprezentatywnych dla różnych siedlisk, przy tym dużych, ładnych i łatwych do
rozpoznania; ich ochrona pociągałaby za sobą ochronę całych siedlisk,
wraz z całą ich fauną,
– ochrona gatunków najbardziej zagrożonych.
Szczególnie warte rozważenia są dwa pierwsze sposoby ochrony, ochrona
tylko gatunków najbardziej zagrożonych nie ma sensu o tyle, że bezpośrednio trzeba chronić nie same gatunki, ale ich siedliska. Ponadto stan naszej
wiedzy jest daleko niezadowalający i zdecydowanej większości gatunków zagrożonych nie jesteśmy na razie w stanie wskazać.
Ochrona wszystkich gatunków danej grupy taksonomicznej ma sens w sytuacji, gdy istnieje duże zagrożenie ze strony kolekcjonerów. W tej chwili
jest ono w Polsce niewielkie, chociaż należy się liczyć z tym, że będzie do
Polski przyjeżdżało coraz więcej entomologów zachodnioeuropejskich, także w celu uzupełniania swoich zbiorów. Tak więc w dłuższej perspektywie
może zajść konieczność objęcia ochroną wszystkich gatunków w zagrożonych grupach, jak np. ważki (ułatwiłoby to kontrolę na granicy). Na razie
jednak nie jest to potrzebne, tym bardziej, że tego rodzaju formalne przeszkody utrudniłyby prowadzenie badań naukowych.
Potencjalnie skuteczniejszym podejściem w ochronie gatunkowej jest objęcie ochroną prawną niektórych, odpowiednio dobranych gatunków, które
można określić jako „gatunki sztandarowe”. Oprócz stopnia zagrożenia, byłyby one dobierane także pod kątem reprezentatywności dla poszczególnych
środowisk oraz łatwości rozpoznania. Tak dobrane gatunki stanowiłyby łatwe
narzędzie do wyznaczania terenów wartych ochrony, wraz z całością ich fauny (w tym i z gatunkami niepozornymi, trudnymi do stwierdzenia i rozpoznawalnymi jedynie dla nielicznych specjalistów). Część gatunków pasujących do tego podejścia jest już chroniona (ważki torfowisk i wód płynących).
Należałoby jednak uzupełnić listę gatunków chronionych uwzględniając pozostałe grupy owadów wodnych i środowiska. Konkretne propozycje przedstawione są w kolejnych rozdziałach.
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Wobec regionalnego charakteru zagrożenia wielu grup owadów wodnych,
celowe jest objęcie ochroną entomofauny wodnej w skali całej Europy. Zachowanie dużych fragmentów torfowisk i nieuregulowanych odcinków dużych rzek nizinnych w Europie Środkowej i Wschodniej stwarza możliwość
zachowania żyjących tam owadów. „Regionalizm” stopnia zagrożenia wynikać może z niejednakowego przekształcania i zanieczyszczenia siedlisk wodnych i/lub z wymierania populacji na skraju zasięgu jej występowania. Tylko
skoordynowana, europejska inicjatywa pozwoli zachować populacje gatunków ginących i zagrożonych przynajmniej z wybranych refugiach, co z kolei
rokuje nadzieje na udane reintrodukcje lub naturalne odbudowanie populacji w przypadku poprawy warunków siedliskowych (np. oczyszczanie rzek,
renaturalizacja torfowisk, stworzenie siedlisk zastępczych – jak żwirownie,
piaskownie).
Jednocześnie należy zauważyć, że pewne gatunki nie są wcale zagrożone
a nawet są w ekspansji. Są to eurytopy i oportuniści. Gatunki pionierskie,
które w ustabilizowanym krajobrazie mają małe szanse na tworzenie większych populacji, przy pewnej ingerencji człowieka (jak np. tworzenie wyrobisk, silna antropopresja) zyskują nowe siedliska, często corocznie odnawiane – co umożliwia ich stałe i liczne występowanie.
3.3.1. Ź ró d ła
Entomofauna tych siedlisk jest poznana stosunkowo słabo (CZACHO ROWSKI 1999). Jednocześnie w źródłach żyje wiele gatunków wyspecjalizowanych, z adaptacjami do życia w cienkiej warstwie wody (taka sytuacja występuje w helokrenach), uniemożliwiającymi zasiedlanie innych siedlisk (FISCHER 1993). Za gatunki „sztandarowe”, wytypowane do ochrony entomofauny źródliskowej proponujemy uznać kilka gatunków chruścików (jest to
grupa jak dotąd najlepiej zbadana w źródłach Polski): Limnephilus elegans
CURT., Crunoecia irrorata (CURT.), Apatania muliebris MEL., Beraea maurus
(CURT.), Ernodes articularis (P ICT.).
3.3.2. Wo d y p ł y n ą c e ( s t r u m i e n i e , p o t o k i , r z e k i g ó r s k i e , r z e k i
nizinne)
Cieki wydają się być ze swej natury niestabilne, zaś gatunki występujące
w rzekach zazwyczaj biologicznie (cykle życiowe, dryf, dyspersja) przystosowane są do dużych „katastrof” i szybkiej rekolonizacji. Można więc mieć nadzieję, że wraz z poprawą czystości dużych rzek niektóre gatunki mogą powracać do pierwotnych siedlisk (o ile zachowają się gdziekolwiek populacje).
Trwałą przeszkodą może być regulacja dużych rzek nizinnych, zubożająca
siedliska dostępne dla wodnych owadów.
Za gatunki wytypowane do ochrony proponujemy uznać (* – gatunki już
chronione): Limnephilus hirsutus (PICT .), Allogamus starmachii SZCZĘSNY ,

ZAGROŻENIA I OCHRONA OWADÓW WODNYCH W POLSCE

115

Ithytrichia lammelaris E AT., Oligoplectrum maculatum (FOURCR.), Hydropsyche ornatula MEL., Hydropsyche saxonica MEL. (Trichoptera); Atrichopogon
muelleri (MÜLL.), Clinocera varipennis NOW. (Diptera); Eurylophella karelica
TIEN., Neoephemera maxima JOLY, Palingenia longicauda (OLIV.), Ametropus fragilis ALB., Behningia ulmeri LEST., Ecdyonurus macani THOM., Ephoron virgo (OLIV .), Oligoneuriella polonica MOL, Oligoneurisca borysthenica
(TSCHERN.), Pseudocentroptilum shadini (K AZL.) (Ephemeroptera); Calopteryx virgo (L.), Gomphus flavipes (CHARP .)*, Onychogomphus forcipatus (L.),
Ophiogomphus cecilia (FOURCR.)*, Cordulegaster boltonii (DONOV.), C. bidentatus S ÉL., Orthetrum brunneum (FONSE.), O. coerulescens (FABR.), Sympetrum pedemontanum (ALL.) (Odonata); Agnetina elegantula K LAP., Brachyptera braueri (K LAP.), Isogenus nubecula NEW., Isoperla pawlowskii WOJ.,
I. difformis (KLAP.), I. obscura (ZETT.), Ispotena serricornis (PICT.), Perlodes
dispar (RAMB .), Rhabdiopteryx acuminata KLAP ., Capnia bifrons (NEW .),
Capnopsis schilleri (ROST.), Isoperla grammatica (PODA), Nemoura avicularis MORT., N. dubitans MORT., Perla burmeisteriana CLAAS., Taeniopteryx nebulosa (L.), Xanthoperla apicalis (NEW.) (Plecoptera).
3.3.3. J e z i o r a
Najbardziej zagrożona jest fauna jezior oligotroficznych, jezior lobeliowych mezotroficznych oraz torfowiskowo-dystroficznych. Jako gatunki
„sztandarowe” proponujemy: Oecetis tripunctatus (FABR.), Erotesis baltica
MEL., Hydroptila dampfi ULM., Oxyethira distinctella M EL. (Trichoptera),
Cercion lindeni (SÉL.) (Odonata).
3.3.4. D r o b n e z b i o r n i k i
Drobne zbiorniki wodne o różnych charakterze troficznym i pochodzeniu
jak do tej pory nie były obejmowane specjalną ochroną. Znaczna ich ilość
znajduje się w obecnych i projektowanych parkach narodowych i krajobrazowych. Ze względu na niewielkie rozmiary nadają się do ochrony w formie
użytków ekologicznych. Największym zagrożeniem dla tego typy siedlisk jest
regulacja zalewowych dolin rzecznych, osuszanie terenów rolniczych i leśnych oraz rolnicze zanieczyszczanie tych wód. Ochroną gatunkową proponujemy objąć następujące gatunki: Holocentropus stagnalis (ALB.), Grammotaulius nitidus (MÜLL .) (Trichoptera); Coenagrion armatum (C HARP.)
(Odonata).
3.2.5. To r f o w i s k a ( m o k r a d ł a )
Torfowiska należą do ekosystemów najbardziej zagrożonych zmianami
a ich entomofauna wyginięciem. Czynną ochroną gatunkową proponujemy
objąć (* – gatunki już chronione): Hagenella clathratha (KOL.), Agrypnia picta K OL ., Limnephilus dispar M EL . (Trichoptera); Nehalennia speciosa
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(CHARP .), Aeshna coerulea (STRÖM ), A. juncea (L.), Aeshna subarctica
WALK., Somatochlora arctica (Z ETT.), S. alpestris (S EL .), Libellula fulva
(MÜLL.), Leucorrhinia albifrons (BURM .)*, L. caudalis (CHARP.)*, L. dubia VAND.LIND. (Odonata); Agabus clypealis THOMS., Graphoderus bilineatus (DE G.), Dytiscus lapponicus GYLL., Dytiscus latissimus L. (Coleoptera),
Notonecta lutea MÜLL. (Heteroptera).
3.3.6. S o l n i s k a , s i e d l i s k a h a l o f i l n e
Część siedlisk halofilnych jest pochodzenia antropogenicznego. Niezależnie od tego warto objąć je ochroną, jako siedliska specyficznych zespołów
Diptera. Do rzadkich halobiontów wodnych z rodziny Ceratopogonidae (Diptera) należą: Culicoides longicollis GLUKH . i Dasyhelea unguistylus REMM .
Te gatunki proponujemy objąć ochrona gatunkową.
4. Podsumowanie i wnioski
Na ponad 3340 gatunków owadów wodnych Polski blisko 80% nie ma
rozpoznanego stanu zagrożenia. Spośród pozostałych (około 700 gatunków)
30% znalazło się w różnych kategoriach zagrożenia.
Brak wystarczających danych uniemożliwia wiarygodne monitorowanie
współczesnych dyspersji i rozszerzania zasięgów występowania. Nie wiadomo, jak traktować informacje o gatunkach nowych dla fauny Polski: czy
świadczą one o współczesnych migracjach, czy też o lukach w dotychczasowych badaniach. Wobec tego, niezbędne są podstawowe badania faunistyczne i inwentaryzacyjne w większości regionów Polski. Potrzebne są badania
dotyczące oceny naturalności fauny (w tym stopnia eurytopizacji, allochtonizacji i synantropizacji) oraz konieczne jest opracowanie regionalnych czerwonych list w poszczególnych grupach.
W celu zminimalizowania negatywnych skutków badań, placówki naukowe obligatoryjnie powinny przechowywać zbiory lub przekazywać je do muzeów. Umożliwiłoby to wielokrotne i wszechstronne wykorzystanie materiału badawczego, zabezpieczając jednocześnie do badań porównawczych gatunki rzadkie i ginące.
Największym zagrożeniem dla entomofauny wodnej są przekształcenia
siedlisk. Najbardziej zagrożone wydają się torfowiska, źródliska helokrenowe, rzeki nizinne. W obszarach chronionych (parki narodowe, krajobrazowe,
rezerwaty) siedliska wodne są licznie reprezentowane, jednakże część z nich
jest już przekształcona. Dla skutecznej ochrony zasobów bioróżnorodności
entomofauny wodnej potrzebna jest aktywna ochrona siedlisk wodnych poza
obszarami chronionymi. Dużą role mogą odegrać organizacje pozarządowe
współpracujące ze środowiskami akademickimi. Jako jedno z narzędzi
ochrony siedlisk owadów wodnych proponuje się objęcie ścisłą ochroną wy-
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branych gatunków „sztandarowych” związanych ze wszystkimi siedliskami
wodnymi. Zaproponowana lista gatunków jest niepełna i wymaga uzupełnień.
Niektóre typy ekosystemów (np. torfowiska, rzeki nizinne) – ze względu
na ich dużo lepsze zachowanie niż w bardziej uprzemysłowionej Europie Zachodniej – można traktować jako refugialne obszary ochrony entomofauny
w skali całej Europy.
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SUMMARY
Water insects are very rare on the Red Lists. Only seven species of dragonflies – as representatives of aquatic insects – are legaly protected in Poland.
More then 3340 species of aquatic insects occur in Poland. The most numerous are
dipterans (about 70% of species), followed by coleopterans and trichopterans. For about
80% of species the state of threat has not been recognised. Amongst the remaining 20%
36 species are extinct, 53 are in danger of extinction and 100 are rare. In Poland about 1000
species of water insects are estimated to be threatened, although the situation in this country seems to be better in comparison with Western European countries. However, the forecast for future is rather bad.
The state of knowledge, threats and problems of protection of Ephemeroptera, Plecoptera,
Odonata, Trichoptera, Diptera, aquatic Coleoptera, Heteroptera, Lepidoptera, Megaloptera and
Plannipennia are discussed.
Three directions of threat for water insect species are analysed: 1 – catch by collectors
and naturalists, 2 – exploitation of insect populations during scientific investigations,
3 – changes in environment and insect habitat. The last reason is the most important.
All kind of landscapes and types of aquatic habitats occur in national parks. About 16%
of nature reserves are of aquatic habitats (lakes, rivers, bogs, spring). Moreover, water
bodies occur in other kinds of nature reserves. Thus, all types of water habitats important
for aquatic insects occur in protected areas but it is not enough to ensure effective protections of insect populations. There is a need for active protection with participation of NGOs and protection of more water bodies.
Three kinds of measures of species protections are discussed: 1 – protection of all species, such as Odonata, irrespective from the threat (not-specialist can not recognise a protected species), 2 – protection of every threatened species, 3 – protection of selected species, called „banner” or „cover” species living in all water habitats. Protection of those species implies protection of whole water habitats together with their fauna.
Several species are proposed to be taken under legal protection: 5 species living in
springs, 42 in running waters (streams, rivers, lowland, moutain, etc.), 5 in lakes, 16 in peatbogs and marshland and 2 in halophilous habitats.
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Owady w mieście – wybrane zagadnienia dotyczące zagrożenia
i ochrony entomofauny w ekosystemie miejskim
Insects in cities – selected problems of the threat to and protection of
entomofauna in urban ecosystems

GRAŻYNA WINIARSKA
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

ABSTRACT: Insects constitute a necessary component in functioning of urban ecosystems.
Species composition and dominance structure of urban entomofauna depend on many processes: migration, synurbization, ability to survive in this environment. In cities the structure
of insect associations changes (number of species, proportions of trophic guilds); they are
subject to numerous threats, mainly associated with impoverishment and changes in species
composition and structure of green areas, pollution and instability of ecological relationships. Preservation of richness and diversity of urban entomofauna requires an array of
measures, such us creating ecological corridors, preservation of faunistic refuges and diversity of urban vegetation.
KEY WORDS: urban habitats, urban ecosystem, entomofauna, insect protection in cities.

Wstęp
W czasach współczesnych proces urbanizacji przebiega tak szybko, że już
ponad 50% ludności świata zamieszkuje różnej wielkości miasta, a w przyszłości tendencja ta będzie się zapewne utrzymywać.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu miasto uważane było za układ urbanistyczny, betonową pustynię ze specyficzną dla niego zabudową, siecią szlaków komunikacyjnych itp. Przy budowaniu miast lub ich rozbudowie liczono się tylko z dwoma czynnikami środowiska: rzeźbą terenu i siecią wodną. Naturalna
roślinność terenów objętych zabudową była zazwyczaj niszczona i zastępowana roślinnością kształtowaną i pielęgnowaną przez człowieka.
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Obecnie miasto traktuje się jako układ ekologiczny, który powstaje
w konkretnych warunkach przyrodniczych w biosferze. Układ strukturalno-funkcjonalny miasta odpowiada kryteriom ekosystemu, gdyż można
w nim wyróżnić grupy producentów, konsumentów i reducentów, tworzących sieć troficzną urbicenozy. W ekosystemie miejskim krąży materia
i przepływa przez niego energia, jest bowiem otwarty i zasilany z zewnątrz,
jednak, co należy podkreślić, o ograniczonych możliwościach samoregulacji
(ZIMNY 1990).
Środowiska miejskie są stale powiększającymi się środowiskami antropogenicznymi, dominującymi w krajobrazie przekształconym przez człowieka.
Charakteryzują się zarówno określonymi cechami abiotycznymi (np. klimatem, właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb – w tym znacznym udziałem gleb antropogenicznych), jak i biotycznymi (składem gatunkowym
i strukturą roślinności i fauny). Zieleń miejska przybiera różne formy, w zależności od jej usytuowania, wielkości zajmowanego przez nią obszaru, składu gatunkowego roślinności i sposobu jej pielęgnacji.
W miastach spotykamy zarówno niewielkie trawniki osiedlowe, koszone
i grabione, ale także deptane i intensywnie zanieczyszczane psimi odchodami, wąskie pasy zieleni przy- lub międzyjezdniowej, czasami obsadzone pojedynczymi drzewami i krzewami mniej lub bardziej odpornymi na duże stężenie spalin i innych zanieczyszczeń powietrza i gleby, a także małe i duże parki, często o bardzo starych, fachowo pielęgnowanych drzewostanach. Czasami zwarta zabudowa otacza lub przylega do fragmentów naturalnych zbiorowisk roślinnych (zazwyczaj leśnych), na siedlisku których powstawało miasto. „Miejskie lasy” spotykane są w bardzo wielu aglomeracjach, stanowiąc
ostoje naturalnej fauny na pograniczu lub wewnątrz urbicenozy.
Charakterystyka entomofauny miejskiej
Entomofauna pojawia się zazwyczaj na obszarach czynnych biologicznie,
czyli nie pokrytych asfaltem i nie zabudowanych.
Ilościowy i jakościowy stan entomofauny miejskiej kształtuje kilka procesów, z których najważniejsze to:
– zdolność do przemieszczania się poszczególnych gatunków owadów, powodująca ich migrację do miasta spoza jego granic oraz w jego obrębie;
– zdolność do przetrwania poszczególnych gatunków na obszarach czynnych
biologicznie;
– regulacja ekologiczna składu entomofauny, nasilająca się wraz z postępem
sukcesji ekologicznej na obszarach czynnych biologicznie;
– synurbizacja niektórych gatunków entomofauny.
Wśród gatunków, które występują w środowiskach miejskich – stale lub
czasowo – można wyróżnić następujące grupy:

OWADY W MIEŚCIE – WYBRANE ZAGADNIENIA ...

123

– synantropy właściwe (eusynantropy) – pochodzące z obszarów tropikalnych i subtropikalnych, które w mieście mogą egzystować wyłącznie
w ogrzewanych budynkach (prusak, karaluch, mrówka faraona);
– gatunki semisynantropijne występujące zarówno w miastach, jak i środowiskach naturalnych (np. niektóre gatunki spotykane w magazynach towarów spożywczych i pochodzenia organicznego czy hematofagi);
– gatunki synurbizujące się na terenie zieleni miejskiej;
– gatunki występujące w mieście tylko przypadkowo, przynoszone przez
wiatr, wodę itp. czynniki lub przybywające tu w poszukiwaniu pokarmu,
jednak nie zasiedlające tego środowiska na stałe i nie odbywające tu cykli
rozwojowych.
Dla funkcjonowania ekosystemu miejskiego istotne znaczenie mają gatunki wchodzące w skład dwóch ostatnich grup, zwłaszcza synurbizujące się.
W środowiskach miejskich zmniejsza się liczba gatunków owadów
(Ryc. 1). Maleje liczebność saprofagów glebowych, większości zoofagów
i egzofitofagów o gryzących narządach gębowych. Rośnie liczebność endofitofagów i fitofagów o ssących narządach gębowych.
W zieleni miejskiej najliczniejsze są gatunki o szerokiej walencji ekologicznej i rozległych zasięgach geograficznych (Ryc. 2). Mniej liczne są gatunki o małych zdolnościach przystosowawczych (oligotopy) i zwykle mniejszych zasięgach geograficznych (Ryc. 2). Są to zazwyczaj sucholubne fitofagi
terenów otwartych, które w mieście zasiedlają silnie przesuszone, niezadrzewione trawniki.
Najmniejszą grupę stanowią stenotopowe, wilgociolubne i ciepłolubne
gatunki pochodzenia subatlantyckiego i medyterraneńskiego. W mieście
spotykane są bardzo rzadko – tylko w parkach i na zadrzewionych cmentarzach.
Czynniki kształtujące entomofaunę miejską
Kształtowanie się entomofauny miejskiej jest długotrwałym procesem, a
owady zasiedlające zieleń miejską mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu miejskiego, gdyż stanowią podstawowe ogniwa obiegu
materii i przepływu energii. Jedne, np. stymulują procesy glebotwórcze, inne
ograniczają liczebność roślinożerców, przez co uczestniczą w zachowaniu
równowagi ekologicznej w zoocenozie miasta (PISARSKI 1979; TROJAN
1981).
Ogromną rolę w kształtowaniu entomofauny miejskiej odgrywa roślinność – jej skład gatunkowy i struktura przestrzenna. Roślinność w miastach
jest zazwyczaj bardzo silnie przekształcona. Eliminowane są gatunki rodzime, a na ich miejsce wprowadzane są nowe, często obce dla danego siedliska, a nawet regionu. Zieleń miejską tworzą mniej lub bardziej sztuczne ze-
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Ryc. 1. Zmiana liczby gatunków różnych grup owadów w środowisku miejskim (wg: BURAKOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a, 1981b; CHUDZICKA 1982; CZECHOWSKA, BIELAWSKI 1981; CZECHOWSKI 1981; DRABER-MOŃKO 1981; SKIBIŃSKA 1982; WĄSOWSKA 1981; WINIARSKA 1982).
Fig. 1. Changes in the number of species of various insect taxa in urban environment
(according to: B URAKOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a, 1981b; CHUDZICKA 1982; CZECHOWSKA, BIELAWSKI 1981; CZECHOWSKI 1981; D RABER-MOŃKO 1981; SKIBIŃSKA 1982; WĄSOWSKA 1981; WINIARSKA 1982).

społy florystyczne, zazwyczaj o zubożałej grupie roślin zielnych, za to
o wzbogaconej – krzewów i drzew. Na skutek niszczenia roślin żywicielskich
ze zgrupowań owadów zasiedlających zieleń miejską ubywają gatunki rodzime.
Dla przetrwania wielu gatunków istotne znaczenie mają także zabiegi
pielęgnacyjne (zwłaszcza wygrabianie trawy i martwych liści oraz wywożenie
ich poza miasto), które nie tylko niszczą ściółkę, ale także owady zimujące
np. wśród opadłych liści.
Poza zabiegami agrotechnicznymi wpływ na entomofaunę wywierają także zanieczyszczenia; bezpośrednio – gdyż związki toksyczne zawarte w spalinach stanowią dla wielu gatunków owadów barierę nie do przebycia i pośrednio – gdyż zakłócają przebieg procesów fizjologicznych roślin, co objawia się także spadkiem produkcji pierwotnej na terenach silnie zanieczyszczonych spalinami, np. na zieleńcach przyjezdniowych. Na skutek tych procesów następuje wyraźny spadek liczebności saprofagów glebowych, oraz
nadziemnych egzofitofagów o gryzących narządach gębowych, odżywiających się silnie skażonymi, zewnętrznymi tkankami roślin.
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Rys. 2. Zmiana udziału elementów: palearktycznego i europejskiego w grupach owadów zasiedlających miasto (wg: B URAKOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a; CZECHOWSKA , BIELAWSKI 1981; CZECHOWSKI 1981). 1 – środowiska naturalne, 2 – środowiska podmiejskie, 3 – parki, 4 – osiedla.
Fig 2. Changes in proportion of Palaearctic and European components in insect taxa inhabiting cities (according to: BURAKOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a; CZECHOWSKA, BIELAWSKI 1981; C ZECHOWSKI 1981): 1 – natural habitats, 2 – suburban habitats,
3 – parks, 4 – habitable areas.

Cieplejszy i bardziej suchy klimat miasta stwarza warunki bytowe dla szeregu gatunków ciepło i sucholubnych, pochodzących z południowej Europy,
a w Europie Środkowej nie występujących poza miastami lub spotykanych
sporadycznie na izolowanych stanowiskach kserotermicznych Jednak liczba
tych gatunków nie równoważy ubytku gatunków wilgociolubnych, które nie
potrafią się przystosować do silnie przesuszonych środowisk miejskich. W
wyniku tych procesów entomofauna miejska składa się głównie z gatunków
eurytopowych oraz stenotopowych gatunków sucholubnych (PISARSKI
1979).
Zubożenie składu gatunkowego prowadzi często do zmniejszenia, a nawet zaniku konkurencji międzygatunkowej, ponieważ do miasta wkracza zazwyczaj tylko jeden gatunek z danego zespołu. Brak konkurencji oraz mniejsza presja drapieżników i parazytoidów prowadzą do gwałtownego wzrostu
liczebności populacji takiego gatunku, jeśli znajdzie dla siebie obfite źródło
pokarmu (CHUDZICKA, SKIBIŃSKA, WINIARSKA 1998).
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Urbanizacja wywołuje szereg trwałych zmian w środowisku, które stanowią czynniki ograniczające występowanie większości rodzimych gatunków
roślin i zwierząt. Jednak dla wielu gatunków miasto to środowisko niemal
nieograniczonych możliwości. Ogromna ilość „nowych” nisz ekologicznych,
niestabilne układy ekologiczne pomiędzy gatunkami stale napływającymi do
miasta oraz czasowo lub stale w nim występującymi, obfita baza pokarmowa
oraz „mozaikowatość” środowiska miejskiego rozumiana w odniesieniu do
jego struktury przestrzennej, daje wielu gatunkom niespotykane nigdzie indziej szanse rozwoju.
Działania zmierzające do ochrony bogactwa i zróżnicowania entomofauny
miejskiej
– Zachowanie zróżnicowania gatunkowego zieleni miejskiej z dużym udziałem gatunków rodzimych dla danego regionu i siedliska.
– Zachowanie w obrębie miasta ostoji faunistycznych w postaci fragmentów
naturalnych środowisk, starych parków o wieloletnim, ustabilizowanym
drzewostanie itp. stanowiących źródło rodzimych dla danego regionu gatunków mogących wzbogacić entomofaunę miejską;
– Tworzenie korytarzy ekologicznych, umożliwiających migracje entomofauny z dużych kompleksów zieleni do mniejszych;
– Zakładanie nowych osiedli mieszkaniowych przy zachowaniu naturalnej
roślinności terenu i wiązanie jej z otoczeniem systemem korytarzy ekologicznych.
– Ograniczenie zakresu szkodliwych dla entomofauny zabiegów pielęgnacyjnych, jak palenie lub wywożenie wygrabionej ściółki i opadłych liści.

SUMMARY
Urban habitats predominate in a human-transformed landscape. They are inhabited by
numerous plant and animal species, including insects. Insects appear in cities in biologically
active areas, first of all in city green areas. The latter assume various forms: small lawns,
narrow strips of green along or between street lanes, small and large parks, often with very
old tree stands. Also fragments of natural plant communities (usually forest) of the area
where the city was formed are encountered in urban environments.
The qualitative and quantitative state of urban entomofauna depend on an array of processes, including migration of entomofauna into the city from the outside, and within a city,
ecological regulation, increasing with progressing ecological succession in biological active
areas, and synurbization.
The number of insect species is decreasing in urban habitats. The number of soil
saprophages decreases, as well as that of most zoophages and exophytophages of biting
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mouthparts, while the abundance of endophytophages and phytophages of sucking
mouthparts. In city green areas the most numerous species are those of wide ecological tolerance and extensive distribution ranges.
Formation of urban entomofauna is a long-term process, and insects inhabiting city
green areas are of utmost importance to the functioning of urban ecosystems, since they are
basic components of energy and matter circulation systems.
Urbanization results in an array of permanent changes in the environment, the changes
limiting the occurrence of most native plant and animal species. However, for many species
a city is also an environment of nearly unlimited possibilities.
In order to protect the richness and diversity of urban entomofauna, an array of measures should be applied, including preservation of species diversity of city green areas, with
a high proportion of species native to a given region and habitat, preservation within cities
of faunistic refuges in the form of fragments of natural habitats, old parks with old, stabilized tree stands etc., being a source of native species that may enrich urban entomofauna;
creating ecological corridors that enable migration of entomofauna from large green areas
to smaller ones, establishing new housing estates in a way preserving natural vegetation,
linked with its surroundings by a system of ecological corridors, and limiting the management harmful to entomofauna, such as burning or removing of litter and fallen leaves.
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Ochrona owadów siedlisk kserotermicznych Polski
Protection of insects of xerothermic habitats in Poland
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ABSTRACT: Characteristic of xerothermic habitats of Poland is presented, attention being
paid to their exceptional value from natural history viewpoint. Importance of insects for
preserving biodiversity of these habitats is stressed. Current threats to these habitats and
means of prevention of their degradation and protection of xerothermic insects are indicated.
KEY WORDS: nature protection, xerothermic habitats, xerothermic insects, Poland.

Problem ochrony środowisk kserotermicznych w Polsce był już wielokrotnie poruszany, jednak głównie pod kątem potrzeby zachowania ciepło- i sucholubnych zbiorowisk roślinnych (np. SENDEK, BABCZYŃSKA-SENDEK
1990; ŚWIERCZYŃSKA 1990; BĄBA 1999). Tymczasem liczna, i z wielu względów interesująca grupa zwierząt, jaką są owady kserotermiczne, nie doczekała się jak dotąd szerszego opracowania zagadnień związanych z ich ochroną. W publikacjach można znaleźć niewiele danych na ich temat, które ponadto dotyczą tylko niektórych rzędów i rodzin w odniesieniu do wybranych
obszarów (np. MAZUR i in. 1998). Dlatego też w niniejszym artykule autorzy
pragną określić zakres działań, jakie należy podjąć dla zachowania tej ważnej w faunie Polski grupy ekologicznej.
Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony owadów kserotermicznych
jest przyjęcie dwóch założeń o strategicznym znaczeniu. Po pierwsze ochrona przyrody powinna polegać na dążeniu do zachowania istniejącej obecnie
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różnorodności biologicznej, niezależnie od tego, jaka jest jej geneza. A więc
w równym stopniu powinny być chronione biotopy pierwotne i naturalne, jak
również interesujące pod względem przyrodniczym środowiska stworzone
przez człowieka. Próby przywrócenia stanu sprzed stuleci czy tysiącleci należy uznać w większości przypadków za mało realne. Zresztą przy takich eksperymentach należałoby na początku ustalić punkt wyjściowy: czy ma to być
XIX wiek, średniowiecze, neolit, czy może jakiś jeszcze wcześniejszy okres,
w którym człowiek nie zaznaczył swojej obecności w przyrodzie? To łączy się
oczywiście z zasadniczym problemem, a mianowicie z wiedzą na temat stanu
przyrody w tych mniej lub bardziej odległych odcinkach historii Ziemi; jednak nikłe wyobrażenie o przeszłości, jakim zwykle dysponujemy, nie może
stanowić podstawy do działań w zakresie ochrony przyrody. Wypływająca
prawdopodobnie z pobudek sentymentalnych i dziś często preferowana
w Polsce tendencja do przywracania stanu klimaksowego środowisk może
doprowadzić do eliminacji większości terenów nieleśnych, ponieważ na obszarze Europy Środkowej właśnie las jest głównym biotopem klimaksowym.
Pewne nadzieje na poprawę sytuacji daje fakt, że w ostatnich latach działania
ochronne na świecie są wyraźnie skierowane na zachowanie bioróżnorodności w niedocenianych dawniej środowiskach nieklimaksowych i półnaturalnych (MICHALIK 1990).
Po drugie ochrona owadów kserotermicznych, podobnie jak każdej innej
grupy ekologicznej bezkręgowców, może być skuteczna tylko poprzez ochronę ich środowisk życia. Dlatego też sporo miejsca w tym artykule poświęcono charakterystyce środowisk kserotermicznych, których zróżnicowanie i dobra kondycja ekologiczna stanowią punkt wyjściowy wszelkich działań
ochronnych. Poprzez tą charakterystykę autorzy pragną dać odpowiedź na
dwa pytania: dlaczego i w jaki sposób należy chronić owady kserotermiczne.
Środowiska kserotermiczne zajmują w Polsce małe powierzchnie, często
oddzielone od siebie dużymi przestrzeniami nie nadającymi się do zasiedlenia przez znaczną większość gatunków kserotermicznych. Przyczyny tego
stanu rzeczy są złożone; przede wszystkim wynikają one ze specyficznych wymagań mikroklimatycznych i glebowych żyjących tu gatunków, ale częściowo
mają również podłoże historyczne. Wymienione grupy czynników sprawiają,
że omawiane środowiska spotyka się zwykle na zboczach wzgórz, dolin
rzecznych i wąwozów o wystawie południowej lub zbliżonej do niej. Najczęściej występującym tu podłożem jest wapień, gips, kreda i less, na których
tworzą się gleby typu rędziny lub czarnoziemu, rzadziej – gleby brunatne.
Ten typ podłoża, łącznie z odpowiednim usytuowaniem względem kierunków świata, stwarza charakterystyczny mikroklimat, którego – wbrew pozorom – nie zapewnia podłoże czysto piaszczyste. Jedynie w niektórych regio-
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nach Polski, w specyficznych układach terenowych, murawy i zarośla kserotermiczne mogą występować na podłożu gliniastym lub piaszczysto-gliniastym (a bardzo rzadko piaszczystym) pod warunkiem, że zawiera ono znaczną domieszkę węglanu wapnia.
Środowiska kserotermiczne występują w różnych częściach Polski, ale
główne ich skupiska znajdują się w pasie wyżyn południowopolskich i wzdłuż
dolnych odcinków Wisły i Odry. Szereg stanowisk roślinności kserotermicznej spotyka się też w niskich położeniach Karpat, zwłaszcza w okolicach
Przemyśla i Cieszyna oraz w Pieninach. Na niżu spora enklawa tego typu
środowisk znajduje się w Wielkopolsce – w okolicach Poznania.
Biotopy kserotermiczne są silnie zróżnicowane pod względem liczby tworzących je gatunków, częstości ich występowania w Polsce, przynależności do
elementów zasięgowych, migracyjnych, historycznych i genetycznych, co łączy się z ich pochodzeniem w sensie geograficznym i czasowym. Z punktu
widzenia fitosocjologicznego zbiorowiska kserotermiczne należą głównie do
klasy Festuco-Brometea obejmującej zespoły murawowe. Pewna część roślinności kserotermicznej jest włączana także do klas: Rhamno-Prunetea, Querco-Fagetea i Trifolio-Geranietea sanguinei w ujęciu MATUSZKIEWICZA (1981),
w których przeważają zbiorowiska zaroślowe i leśne, jak np. krzewiaste zarośla Peucedano cervariae-Coryletum lub ciepłolubna dąbrowa czyli Potentillo
albae-Quercetum. Kserotermiczne zarośla, a zwłaszcza lasy, są jednak
– w porównaniu z murawami – wyraźnie uboższe w gatunki kserotermiczne.
Uważa się, że tylko niektóre zespoły objęte tą klasyfikacją mają w Polsce
charakter naturalny. Do nich należy na przykład naskalny zespół Festucetum
pallentis porastający wapienie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Pienin oraz
rozwijający się na gipsach i lessach pionierski zespół Sisymbrio-Stipetum capillatae. Pierwszy z wymienionych jest szeroko rozmieszczony w południowej
części Europy, a drugi nawiązuje do czarnomorskich stepów ostnicowych.
Stanowią one przy tym relikt okresu późnoplejstoceńskiego lub wczesnoholoceńskiego. Pozostałe zespoły są raczej półnaturalne lub nawet antropogeniczne, niemniej jednak i one przedstawiają znaczną wartość przyrodniczą ze
względu na występujące w ich obrębie bogactwo gatunków roślin i zwierząt.
Niezależnie od pochodzenia, wszystkie mają ogromną wartość poznawczą,
gdyż są jedynym zapisem przemian historycznych, jakim podlegała entomofauna siedlisk kserotermicznych. Ze względu na brak materiałów kopalnych,
spowodowany rozkładem chityny w środowisku zasadowym, tylko współczesne rozmieszczenie stanowisk kserotermicznych pozwala na odtworzenie genezy tego znaczącego wycinka fauny. Wartość naukową tych stanowisk można porównać z wartością znalezisk archeologicznych, których przecież żaden
cywilizowany człowiek nie usiłuje niszczyć.
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Dodatkowym argumentem dla ochrony tych środowisk jest ich unikalny
charakter nie tylko na tle Polski, ale również w skali prawie całej Europy
Środkowej. Na tym obszarze środowiska kserotermiczne występują poza klimatycznie uwarunkowaną strefą stepów, a więc mają charakter ekstrazonalny. Dominują tu gatunki roślin i zwierząt pochodzące z południowych obszarów Palearktyki, reprezentujące element pontyjsko-pannoński, śródziemnomorski i irano-turański. Gatunki tego typu nie występują lub spotykane są
tylko sporadycznie w innych środowiskach, w których przeważają natomiast
szeroko rozmieszczone, zonalne elementy euro-syberyjskie, europejskie itp.
W środowiskach kserotermicznych owady są obiektem zasługującym na
szczególną uwagę, ponieważ – w przeciwieństwie do zwierząt kręgowych –
obejmują wiele gatunków ściśle związanych z kserotermami (stenotopowych). W związku z tym mogą służyć z jednej strony jako gatunki wskaźnikowe dla tych siedlisk, a z drugiej – pomagają w ocenie ich wartości przyrodniczej, czyli w przeprowadzeniu tak zwanej waloryzacji. Dla zilustrowania wyjątkowej pozycji kserotermów w przyrodzie Polski posłużyć się można następującym przykładem: w rezerwacie stepowym „Przęślin” koło Wiślicy, na powierzchni poniżej 1 ha, żyje około 150 gatunków chrząszczy z rodziny ryjkowców (Curculionidae), z czego blisko 30% przypada na gatunki charakterystyczne dla tego środowiska (MAZUR, WANAT 1994). W jakimkolwiek typie lasu, na porównywalnej powierzchni, można znaleźć nie więcej niż 20 gatunków z tej rodziny, a na torfowiskach i bagnach jeszcze mniej. Spośród
tych 150 gatunków zamieszkujących rez. „Przęślin” prawie połowa przypada
na gatunki rzadkie, mające w Polsce nieliczne, wyspowe stanowiska. Część z
nich również w krajach ościennych nie jest często spotykana, jak np.: Omias
globulus (B OH .), Donus nidensis M AZ. et P ETR . i Mogulones dimidiatus
(FRIV.). W lasach i na terenach otwartych o charakterze mezo- lub higrofilnym udział gatunków tej kategorii nie przekracza z reguły 10 – 15%. Podobne proporcje można stwierdzić w wielu innych grupach owadów, chociaż istnieją też oczywiście takie taksony, które nie są reprezentowane na kserotermach, a mają licznych przedstawicieli w innych środowiskach. Większość gatunków kserotermicznych należy do kilku rzędów; są to przede wszystkim
chrząszcze (Coleoptera), błonkówki (Hymenoptera), muchówki (Diptera),
pluskwiaki (Homoptera i Heteroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera) i motyle
(Lepidoptera). Pozostałe rzędy są reprezentowane raczej nielicznie. Z innych
bezkręgowców gatunki kserotermiczne występują przede wszystkim wśród
pająków i ślimaków. Wiele gatunków owadów kserotermicznych zalicza się
w Polsce do rzadkości faunistycznych, a przy tym często tworzą one bardzo
małe liczebnie populacje, co dodatkowo przemawia za koniecznością ich
ochrony.
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Rozproszenie i mała powierzchnia biotopów kserotermicznych stwarza
niebezpieczeństwo łatwego ich zniszczenia, tym bardziej, że zwykle traktuje
się je jako nieużytki. W związku z tym są one często zaorywane lub zalesiane.
Właściwie należy mówić o próbach zalesiania, bo to, co potem wyrasta trudno nazwać lasem. Są to przeważnie skupienia karłowatych drzew pozbawione jakiejkolwiek wartości gospodarczej i mające niewielkie walory przyrodnicze. Przykładowo, na Wyżynie Lubelskiej w latach pięćdziesiątych zniszczono bezpowrotnie poprzez zalesianie i zaoranie ok. 200 km2 muraw kserotermicznych (ŚWIERCZYŃSKA 1990). Natomiast murawy naskalne, niedostępne dla rolnictwa i leśnictwa, są wydeptywane przez turystów. Szczególnie
dużym niebezpieczeństwem wydaje się być w tym przypadku wspinaczka
skałkowa, intensywnie rozwijająca się w ostatnich latach. Kserotermy położone w pobliżu siedzib ludzkich stają się z kolei często miejscem dzikich wysypisk śmieci, co powoduje szybką degradację takiego stanowiska poprzez
zanieczyszczenie gleby i ekspansję roślinności nitrofilnej. Szkody powodować też może rabunkowa eksploatacja kamienia lub gliny do celów budowlanych, zmieniająca ukształtowanie terenu i stosunki wodne. Wbrew obiegowym opiniom gatunki kserotermiczne, zwłaszcza te o proweniencji stepowej,
są bardzo wrażliwe na zmiany siedliskowe i nie wykazują ekspansywności.
Tak więc tylko nieliczne z nich mogą egzystować w antropogenicznych środowiskach zastępczych stworzonych i utrzymywanych przez człowieka, jak np.
na nasypach drogowych i kolejowych, na hałdach, groblach i w podobnych
miejscach. Odtworzenie biotopu kserotermicznego po jego dewastacji jest
procesem trudnym i długotrwałym, a często niemożliwym. Przepadają głównie gatunki najcenniejsze, reliktowe, którym silnie stenotopowy charakter i
małe zdolności dyspersyjne uniemożliwiają przetrwanie niekorzystnych
zmian. Oprócz zmian degradacyjnych spowodowanych bezpośrednio przez
człowieka, biotopy kserotermiczne, zwłaszcza wtórne, mają tendencję do
sukcesyjnego przechodzenia w zbiorowiska klimaksowe. Proces ten może
mieć różny przebieg w zależności od typu zbiorowiska roślinnego, lokalnych
warunków siedliskowych oraz od sposobu i stopnia ich wcześniejszego lub
obecnego użytkowania (chodzi tu przede wszystkim o wypas, koszenie i wypalanie). Pomimo silnego zagrożenia tych przyrodniczo cennych środowisk,
są one znacznie rzadziej obejmowane ochroną, niż np. tereny leśne. Główną
przyczyną tego stanu rzeczy jest niedostrzeganie biotopów kserotermicznych
jako obiektów wartych ochrony. Poza niewielką grupą przyrodników pracujących w terenie, mało kto zdaje sobie sprawę z bogactwa tutejszej fauny i
flory, wśród której spotyka się gatunki niemal egzotyczne jak na polskie warunki. Niestety, większość owadw kserotermicznych ma niewielkie rozmiary
ciała i do ich identyfikacji potrzebny jest zwykle dobry sprzęt optyczny. Nie
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jest więc rzeczą łatwą zwrócić uwagę niespecjalistów czy tzw. szerokich kręgów społeczeństwa na potrzeby ich ochrony, zwłaszcza, że bardzo mało jest
w tej grupie gatunków objętych ochroną prawną. Tymczasem niektóre z rezerwatów ścisłych utworzonych przed kilkudziesięciu laty nie mają już obecnie charakteru kserotermicznego, gdyż na skutek braku jakichkolwiek zabiegów ochronnych zarosły całkowicie drzewami i krzewami. Zacienienie, oraz
związana z nim zmiana warunków mikroklimatycznych, spowodowały tu zanik większości ciepło- i sucholubnych gatunków, których miejsce zajęły mezofilne elementy leśno-zaroślowe. Jaskrawymi przykładami tego zjawiska są
m.in. rezerwaty: „Złota Góra” koło Miechowa, „Sterczów-Ścianka” w tej samej okolicy i „Zbocza Płutowskie” w pobliżu Chełmna nad dolną Wisłą.
Jak już wspomniano wcześniej, jedynym skutecznym sposobem ochrony
fauny kserotermicznej jest zabezpieczenie środowisk, w których się ona rozwija. Obowiązuje tu kilka zasad ogólnych, których przestrzeganie jest warunkiem powodzenia akcji ochronnej.
1. Decyzja o objęciu ochroną danego środowiska kserotermicznego (podobnie jak każdego innego) musi być poprzedzona ekspertyzą obejmującą inwentaryzację najważniejszych jego elementów. W pierwszej kolejności należy uwzględnić gatunki wskaźnikowe z odpowiednio dobranych grup taksonomicznych.
2. Ocenę stanu środowiska, w miarę możliwości wraz z określeniem jego naturalnego lub antropogenicznego charakteru i dobór ewentualnych zabiegów ochronnych należy powierzać osobom kompetentnym, czyli specjalistom od fauny i flory kserotermicznej. Źle ustalony rodzaj i zakres zabiegów ochronnych może bowiem spowodować większe szkody, niż zaniechanie ochrony.
3. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być ustalane dla każdego stanowiska osobno, z uwzględniem lokalnej specyfiki warunków środowiskowych. Pod tym
pojęciem mieści się na przykład: typ roślinności na stanowisku i w jego bliskim otoczeniu, rodzaj podłoża skalnego i gleby, dotychczasowy sposób
użytkowania środowiska i inne czynniki.
4. Obszary kserotermiczne przeznaczone do ochrony nie mogą mieć statusu
rezerwatu ścisłego, który uniemożliwia stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych. Znając procesy sukcesyjne, jakim podlegają murawy kserotermiczne, można z góry przewidzieć konieczność ingerencji człowieka i dlatego
należy od razu stworzyć odpowiednie po temu warunki prawne.
Podstawowymi zabiegami ochronnymi terenów kserotermicznych powinny być działania zabezpieczające murawy przed ekspansją drzew i krzewów,
zwłaszcza tych, które normalnie nie wchodzą w skład zarośli kserotermicz-
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nych. Nie chodzi tu o całkowite usunięcie rosnących już drzew i krzewów,
lecz o zachowanie właściwych proporcji między powierzchniami zajętymi
przez roślinność murawową i zaroślowo-leśną. Ta ostatnia stanowi często
bazę pokarmową i miejsce rozrodu wielu gatunków, w tym także kserotermicznych. Wieloletnie obserwacje w terenie wskazują, że domieszka drzew
i krzewów rozmieszczonych pojedynczo lub w niewielkich skupieniach nie
przeszkadza w rozwoju wielogatunkowych, dobrze prosperujących biocenoz.
W przypadku konieczności usunięcia niektórych drzew i krzewów znacznie
zacieniających murawę, nie należy ściętych gałęzi i pni pozostawiać na miejscu. Ich rozkład spowoduje bowiem szybkie i nadmierne wzbogacenie gleby
w azot, co pociągnie za sobą napływ ekspansywnej roślinności nitrofilnej.
W ślad za nią mogą wejść na murawę eurytopowe gatunki owadów obce
temu środowisku. Wydaje się, że ubytek biomasy spowodowany usunięciem
ściętych części roślin ma mniejsze znaczenie dla zachowania integralności
biotopu kserotermicznego, niż zmiany florystyczne, edaficzne i mikroklimatyczne wywołane procesem nitryfikacji.
Drugim, równie prostym i skutecznym zabiegiem pielęgnacyjnym pozwalającym na utrzymanie środowisk kserotermicznych w odpowiednim stanie,
jest kontrolowany wypas zwierząt gospodarczych. Przy jego stosowaniu należy jednak bardzo starannie dobrać gatunek zwierzęcia i wielkość stada do
powierzchni środowiska i rodzaju roślinności, aby nie dopuścić do zamiany
murawy w suche pastwisko zdominowane przez kilka gatunków roślin i silnie
zubożałe również pod względem entomofauny. Dobrą metodą zapobiegającą rozwojowi drzew i krzewów na murawie kserotermicznej jest również
okresowe koszenie połączone z usuwaniem ściętych roślin, które może również zastąpić wypas tam, gdzie jego wprowadzenie jest z różnych względów
utrudnione. Natomiast wypalanie muraw wzbudza wiele kontrowersji i zastrzeżeń, w tym również prawnych. Jego wpływ na rozwój i funkcjonowanie
biotopów kserotermicznych nie jest dokładnie poznany i dlatego stosowanie
go nie może być na razie zalecane, chociaż niekiedy obserwowano pozytywne oddziaływanie pożaru na odradzanie się muraw po ich silnym zarośnięciu
roślinnością krzewiastą (KUŚKA 1981; KAPUŚCIŃSKI 1990). Utrzymanie środowisk kserotermicznych we właściwej kondycji ułatwia także obecność otuliny w postaci pól uprawnych, ugorów lub łąk. Wyznaczenie bezleśnej otuliny
terenu chronionego powinno być obowiązujące przy projektowaniu każdego
rezerwatu flory lub fauny kserotermicznej.
Swoistym „zabiegiem ochronnym” jest również szeroko pojęta popularyzacja zagadnień związanych ze środowiskami kserotermicznymi, w tym również zwrócenie uwagi na wartość przyrodniczą i naukową żyjącej tam entomofauny. Należy więc szerokim kręgom ludzi zainteresowanych, a tym bardziej zajmujących się zawodowo ochroną przyrody, zwrócic uwagę na fakt,
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że często niedostrzegany, wciśnięty między las i pole uprawne kseroterm
może stanowić w danym regionie najcenniejszy obiekt przyrodniczy, wymagający szybkiej i skutecznej ochrony.
Dla realizacji idei ochrony środowisk kserotermicznych Polski, oraz przyjęcia opartej na naukowych podstawach strategii działania, konieczne jest
przeprowadzenie inwentaryzacji stanowisk flory i fauny kserotermicznej
wraz z ich wstępną waloryzacją w formie katalogu. Pomysł przygotowania takiego katalogu powstał kilka lat temu i jest obecnie realizowany w ramach
Pracowni Biogeografii Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN. Dotychczas
zgromadzono już bogaty materiał faktograficzny obejmujący m.in. wykaz
najważniejszych stanowisk z ich ogólną charakterystyką oraz wstępną listę
gatunków waloryzujących. W tym celu opracowano także jednolite zasady
waloryzacji stanowisk kserotermicznych w oparciu o ich entomofaunę. Łącznie z katalogiem przygotowywany jest atlas rozmieszczenia chrząszczy kserotermicznych Polski. Dalszy postęp w tym kierunku zależy jednak od uzyskania odpowiednich funduszy potrzebnych głównie do pokrycia kosztów pracy
terenowej i sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

SUMMARY
Effective protection of xerothermic insects depends on two assumptions which affect
adopted measures. Firstly, nature protection should consist in preservation of the existing
biodiversity, irrespective from the origin of the latter. Secondly, protection of xerothermic
insects may be successful only when their whole habitat is protected. Xerothermic habitats
in Poland occupy small areas, limited to specific topographic situations. In order to develop,
they require mainly southern slopes, a calcium-rich substratum, an adequately high temperature and low humidity in the sourroundings. Phytosociologically, grasslands and other
communities of xerothermic plants belong to the classes Festuco-Brometea, Rhamno-Pronetea, Querco-Fagetea an Trifolio-Geranietea sanguinei. Some of these communities
have a relict character while others are to various degree maintained or even created by
man. Their value from natural history viewpoint is especially well exemplified by their insects whose present distribution in xerothermic localities constitutes the only record of historical changes of entomofauna of such habitats. Another, equally important reason, for
protection of xerothermic habitats is their immense species diversity, with many faunistic
rarities from the Black Sea and Mediterranean regions. Scattered distribution and small
area of xerothermic habitats make them prone to easy destruction, the more so that they are
usually treated as wasteland. Because of this they are often ploughed or afforested. Other
theats for their existence are threading, littering, excessive grazing, establishing quarries.
These factors often lead to irreversible changes in the environment, through triggering undesirable sucession processes (overgrowing with herbaceous nitrogen-loving vegetation,
shrubs or forest). The only efficient way to protect xerothermic entomofauna is protection
of habitats in which it develops. Observing several general principles is a condition of success of protection:
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1. decision to protect any xerothermic habitat should be preceded by an expertise including
inventory of its most important components;
2. estimate of the condition of environment should be entrusted to specialists in
xerothermic flora and fauna;
3. measures of management should be designed for each locality individually, considering
local specificity of environmental conditions;
4. xerothermic areas taken under protection should not have a status of strict nature reserves which precludes ingerence.
Basic protection measures in such areas should be aimed at preventing expansion of
shrubs and trees. This aim can be reached through:
1. removal of already growing trees and shrubs which shade the locality excessively;
2. controlled grazing;
3. mowing and removing mown plants.
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Możliwości ochrony Apterygota – pytania i problemy
Possibilities of protection of Apterygota – questions and problems

ANDRZEJ SZEPTYCKI
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

ABSTRACT: Difficulties implied by estimate of changes in the fauna of Apterygota are discussed; they result mostly from the lack of older faunistic data. The main threats to
biodiversity of Apterygota are: drastic environment changes, disappearance of an array of
microhabitats and disappearance (as a result of global eutrophication) of oligotrophic habitats.
KEY WORDS: Apterygota, Poland, protection of biodiversity.

Artykuł, dotyczący ochrony gatunkowej w zakresie owadów bezskrzydłych (Apterygota), powinien właściwie nosić tytuł „Jak chronić nieznane”.
To, co napisano poniżej odnosi się w dużym stopniu nie tylko do Apterygota,
lecz także do szeregu innych słabo poznanych grup, zarówno owadów (szereg rodzin błonkówek, muchówek czy nawet chrząszczy), jak i innych bezkręgowców (niektóre wije, większość roztoczy i szereg innych).
Trzeba tu rozróżnić dwie kategorie grup „słabo poznanych”, a mianowicie grupy zaniedbane pod względem taksonomicznym i grupy zaniedbane
pod względem faunistycznym.
Pierwsza kategoria obejmuje te jednostki systematyczne, które od dawna
(lub nigdy) nie były porządnie rozpoznane na poziomie gatunkowym. W ich
systematyce czołowym zadaniem badacza jest ustalenie cech taksonomicznych, które powinny być stosowane dla oznaczania gatunków. Badacz, pracujący nad grupą należącą do takiej kategorii, wciąż ma do czynienia (nawet,
jeśli ograniczy się do fauny środkowoeuropejskiej) z nowymi dla wiedzy ga-
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tunkami lub rodzajami. Poważnie utrudnia to wszelkie badania faunistyczno-inwentaryzacyjne. Ponieważ większość gatunków opisana została w ostatnich latach – niewiele można powiedzieć o ich rozmieszczeniu, stopniu endemizmu czy wymaganiach ekologicznych. Duży procent gatunków znany
jest ponadto tylko z locus typicus, a o dynamice ich liczebności w skali wieloletniej nie wiemy nic. Przykładem takiej grupy mogą być spośród owadów
bezskrzydłych pierwogonki (Protura).
Grupy systematyczne, zaliczone tu do drugiej kategorii (tj. zaniedbanych
faunistycznie) mają systematykę lepiej lub gorzej ustaloną (niekiedy nawet
już w XIX wieku), jednak na terenie naszego kraju nikt nie prowadził nad
niemi specjalistycznych badań. Przykładem takich grup mogą być spośród
Apterygota szczeciogonki (Thysanura s. l.) i widłogonki (Diplura), zaś spośród innych owadów np. chrząszcze z rodziny Ptiliidae. Mimo, że oznaczanie
gatunków należących do jednostek zaniedbanych faunistycznie jest łatwiejsze niż w przypadku poprzedniej kategorii, brak danych faunistycznych uniemożliwia śledzenie zmian zachodzących w faunie.
Istnieje tu ponadto niebezpieczeństwo pewnego skrzywienia perspektywy
czasowej. W „Katalogu fauny Polski” stosunkowo często wymienia się gatunki, które nie były wykazywane z Polski w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat. Oczywiście, niektóre z nich na naszym terenie wymarły lub stały się nadzwyczaj rzadkie. Wiele jednak gatunków należy do grup, których nikt w ciągu kilkudziesięciu lat nie badał i nic o nich nie było publikowane (taka sytuacja jest częsta np. wśród chrząszczy z rodziny Ptiliidae (por. BURAKOWSKI i
in. 1978; MŁYNARSKI 1984). Brak danych nie zawsze wskazuje więc na wymarcie czy zagrożenie gatunku.
Według moich (bardzo grubych) ocen słabo poznane grupy systematyczne obejmują od 10 do 20 procent gatunków naszej fauny.
Dla wszelkich przedsięwzięć w zakresie ochrony gatunkowej konieczne
jest zdanie sobie sprawy z istniejących zagrożeń. W niektórych grupach owadów jest to stosunkowo łatwe – dane z literatury, czy też obserwacje z własnego doświadczenia starszych badaczy pozwalają stwierdzić, że niektóre gatunki w ciągu ostatnich lat znacznie zredukowały swoją liczebność (ja sam
pamiętam, że kiedy w latach 50-tych zbierałem motyle – zarówno żeglarek,
jak i niestrzęp głogowiec były stosunkowo częste). Tego typu obserwacje
znajdują potwierdzenie w literaturze faunistycznej. Znajomość biologii zagrożonych gatunków pozwala też często sprecyzować czynniki, powodujące
ich wymieranie.
W przypadku Apterygota (i innych grup słabo poznanych) taka perspektywa czasowa nie istnieje. Badania nad owadami bezskrzydłymi rozpoczęły sie
stosunkowo niedawno – pierwsze dane faunistyczne z Polski pochodzą z po-
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czątku stulecia (SCHILLE 1908, 1912). W znacznej części gatunki oznaczane
przez starszych autorów są obecnie inaczej ujmowane. O ile doskonale wiadomo, który gatunek miał na myśli XIX wieczny autor pisząc o „Papilio podalirius”, o tyle zupełnie nie wiadomo, który (lub które) gatunki mieli przed
sobą autorzy piszący jeszcze w latach 60 tych naszego stulecia np. o „Onychiurus armatus” czy „Eosentomon transitorium” 1) . Dość skomplikowana
metodyka zbierania i oznaczania materiału (i niewielka liczba specjalistów)
powodują z kolei, iż wszelkie obserwacje „na oko” są niemożliwe.
Parę słów należałoby teraz powiedzieć o znajomości krajowych owadów
bezskrzydłych. Najpierw jednak chciałbym wyjaśnić, iż Apterygota stanowią
grupę sztuczną, obejmującą wg. współczesnych poglądów pięć rzędów. Są to
Protura, Collembola, Diplura i dawne „Thysanura”, obejmujące obecnie dwa
rzędy – przerzutki (Archaeognatha lub Microcoryphia) i rybiki (Zygentoma).
Grupy te nie tylko wymagają odmiennych metod badawczych, lecz są także
w różnym stopniu poznane. Dlatego zasługują na kilka słów komentarza.
Z Polski wykazano dotychczas trzy gatunki rybików, w tym jeden tropikalny, jak się wydaje, jednorazowo zawleczony (STACH 1964). Nie sądzę, aby
ta liczba mogła ulec zasadniczym zmianom – rybiki są grupą wybitnie tropikalną. Dwa pozostałe gatunki, to gatunki synantropijne. Rybik cukrowy (Lepisma saccharina L.) jest pospolity w całym kraju. Drugi gatunek, Thermobia
domestica (PACK.), wykazany był tylko raz, na początku stulecia (S CHILLE
1908). Być może, była to pomyłka w oznaczeniu. Nie można jednak wykluczyć, że gatunek ten należy do zanikającego kompleksu fauny synantropijnej, jak Acheta domesticus (L.), Blaps mortisaga (L.) i innych. Thermobia domestica jest obecnie chętnie hodowana jako zwierzę laboratoryjne.
Przerzutki reprezentowane są w naszym kraju przez 5 gatunków a ich
liczba może się zmienić tylko w niewielkim stopniu (MENDES 1985). Z wyjątkiem szerzej rozmieszczonej Lepismachilis notata STACH znane są one z pojedynczych stanowisk. Ostatnie dane dla wszystkich gatunków pochodzą
przeważnie z lat 60-tych lub 70-tych – ich stan obecny pozostaje nieznany.
Warto dodać, że są to owady stosunkowo łatwe do zauważenia w terenie
i nietrudne do oznaczenia – zasługują więc na większą niż dotychczas uwagę
entomologów terenowców i ochroniarzy.
O występujących w Polsce widłogonkach (Diplura) wiadomo bardzo niewiele. W naszym kraju może występować około 10 gatunków (SZEPTYCKI,
WEINER 1990b), zaś z Ojcowskiego Parku Narodowego podano 6 (SZEPTYCKI 1976). Ale to właściwie wszystko, co o nich wiadomo. Systematyką i fauni1)

Wystarczy np. porównać opracowanie STACHA (1954) i POMORSKIEGO (1998) czy NOSKA
(1973) i SZEPTYCKIEGO (1986)
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styką widłogonków w Środkowej Europie zajmuje się bardzo niewielu badaczy i grupa pozostaje – także w szerszym zakresie geograficznym – praktycznie nieznana.
Z rzędu pierwogonków (Protura) w naszej faunie wykazano ponad 60 gatunków 2), lecz większość z nich została opisana w ciągu ostatnich 20 lat
(i wciąż znajduje się gatunki nowe dla wiedzy). Polska należy przy tym do
jednego z najlepiej poznanych obszarów na świecie. Ponad 10 gatunków naszej fauny znanych jest na razie tylko z serii typowej.
Stosunkowo lepiej poznane są skoczogonki, grupa najliczniejsza – w Polsce między 300 a 400 gatunków (SZEPTYCKI, WEINER 1990c) i intensywniej,
niż inne Apterygota, badana. Także w tej grupie wciąż znajduje się gatunki
nowe dla wiedzy. Brak perspektywy czasowej nie pozwala jednak stwierdzić,
czy są w niej gatunki zagrożone. Badania RUSEK 'a (1993) wykazały jednak,
że w czasie ostatnich 20 lat zaszły w faunie Collembola drastyczne zmiany
– porównywał on faunę tych samych stanowisk w Tatrach Zachodnich w latach 1970 i 1990. Skoczogonki są ponadto grupą silnie zróżnicowaną ekologicznie – obok ściśle glebowych, liczne są w niej gatunki związane z innymi
habitatami. Intensywniej badane są właściwie tylko gatunki glebowe, inne
grupy ekologiczne (np. gatunki epineustyczne, czy kortikofilne) pozostają
poznane tylko w niewielkim stopniu.
Warto zastanowić się, jakie główne czynniki zagrażają bioróżnorodności
gatunkowej grup mało znanych, zaniedbanych bądź pod względem taksonomicznych, bądź pod względem faunistycznym.
Grupy te zaniedbywane są m.in. ze względu na małe rozmiary ciała wchodzących tu gatunków. Nie zagraża im więc nadmierna działalność kolekcjonerów i oczywiście, nie ma sensu obejmować poszczególnych gatunków
ochroną prawną. Z drugiej jednak strony, dużo należących tu gatunków to
formy mniej lub więcej stenotopowe, wrażliwe na wiele zmian środowiska
(stąd zresztą znaczenie Apterygota jako organizmów indykatorowych).
Wpływ drastycznych zmian środowiska, jak wycięcie lasu, czy melioracja
bagien jest oczywista. Mniej oczywisty jest fakt, że wiele gatunków Apterygota związanych jest z określonym stadium sukcesyjnym – zagrożeniem dla
nich (zwłaszcza w terenach prawnie chronionych) jest więc naturalna sukcesja roślinności. Wiele też gatunków wydaje się związanych z krótkotrwałymi
mikrosiedliskami (jak dziuple, butwiejące pnie itp.). Dla tych gatunków zagrożeniem jest zanik zajmowanych przez nie mikrosiedlisk.
2)

W „Wykazie zwierząt Polski” (SZEPTYCKI , WEINER 1990a) podajemy 57 gatunków, od
tego czasu znaleziono jednak kilka gatunków nowych dla fauny naszego kraju i opisano
z Polski kilka gatunków nowych dla wiedzy.
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Wreszcie, istnieją zagrożenia globalne. Obok powszechnie znanego zjawiska zakwaszenia środowisk przez kwaśne deszcze, czy też zanieczyszczenia
ich przez różnego typy pollutanty, występuje jeszcze jedno, dotychczas niedoceniane i (o ile wiem) w małym stopniu badane. Jest to eutrofizacja środowisk, głównie w wyniku działalności rolniczej (SMIL 1997). Zjawisko to,
dobrze znane i często badane przez hydrobiologów, nie było jednak szczegółowo studiowane w odniesieniu do biocenoz lądowych.
Jego rezultatem jest zastępowanie zespołów oligotroficznych przez (zwykle znacznie bardziej rozpowszechnione i pospolite) zespoły eutroficzne.
Zjawisko to dotyczy nie tylko skrajnie oligotroficznych torfowisk wysokich,
lecz także pewnych zespołów murawowych, a wydaje się, że także pewnych
zespołów leśnych. Jest to zagrożenie bardzo poważne dla szeregu gatunków
(nie tylko zwierząt, ale i roślin, grzybów itp.). O ile jednak stosunkowo łatwo
można obserwować sukcesję eutroficznych gatunków roślin w środowiskach
pierwotnie oligotroficznych, o tyle nic nie wiadomo o skutkach eutrofizacji
dla mikroflory glebowej i związanej z nią fauny. Przypuszczam ponadto (aczkolwiek nie mam na to żadnych dowodów) iż obserwowane w ostatnich latach przyspieszenie sukcesji leśnej w środowiskach murawowych jest częściowo wynikiem ich eutrofizacji.
Zagrożenie zmianami troficznymi środowisk jest tym poważniejsze, że zanieczyszczenia typu kwaśnych deszczów czy metali ciężkich mogą być redukowane np. przez zmiany technologii. Nie można natomiast wyobrazić sobie
rolnictwa, nie stosującego (w tej czy innej postaci) nawożenia związkami
azotu czy fosforu.
Trudno zaproponować jakieś środki zaradcze, które nie pokrywałyby się
z postulatami proponowanymi przez ochraniarzy pracujących nad innymi
grupami systematycznymi. Sprowadzają się one do zachowania (lub przywrócenia) maksymalnej różnorodności środowisk (cały szereg zabiegów
ochronnych, jak ochrona dziuplastych drzew, pozostawianie martwych, gnijących pniaków w lasach itp.). Bardzo ważne wydaje się też zachowanie całej
różnorodności stadiów sukcesyjnych, którym zagraża przede wszystkim naturalny proces sukcesji. Dotyczy to głównie terenów prawnie chronionych,
zwłaszcza tych, które jako cel stawiają sobie ochronę środowisk nieleśnych.
Pamiętać należy przy tym, że liczne środowiska nieklimaksowe są wynikiem
długotrwałego, sięgającego niekiedy neolitu, wpływu człowieka. Wyłączenie
tego wpływu grozi więc ich zanikiem – a wiele z nich, ze względu na unikalny
skład gatunkowy, jest bardzo cennych. Dlatego też nawet w terenach wziętych pod ścisłą ochronę konieczna jest często ochrona czynna (umiarkowany
wypas, wycinka wchodzących drzew i krzewów i podobne zabiegi, w zależności od konkretnego miejsca i sytuacji).
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Dla badacza Apterygota dość ponura jest świadomość faktu, że wiele interesujących go gatunków zaniknie bez śladu, to jest przed ich zebraniem
i opisaniem. W książce „Ostatnia okazja by ujrzeć” ADAMS (czytelnikom
science-fiction znany jako autor serii „Autostopem przez Galaktykę”) sytuację współczesnych zoologów i botaników porównuje do człowieka, który
w płonącej bibliotece usiłuje spisać tytuły tomów, aby przynajmniej zachować wiedzę, co spłonęło (ADAMS, CAWARDINE 1998). Badacze grup lepiej
poznanych mają – przynajmniej w środkowej Europie – mniej lub więcej
kompletny katalog płonącej biblioteki. Badacz Apterygota do takiej biblioteki dopiero wchodzi.

SUMMARY
The main problem implied by protection of Apterygota (like with other poorly known
taxa) is the lack of older faunistic data which would allow an estimate of changes in the species composition.
Biodiversity of Apterygota is threatened by an array of factors, mostly human-induced
drastic transformations of environment and disappearance of some microhabitats. In many
areas (especially legally protected) another factor is natural succession of forests, dangerous
especially to specific fauna of grasslands and other non-climax associations. An important
factor (apparently operating on a global scale) is progressive eutrophication of the environment. The factor threatens the specific fauna (not only Apterygota) and flora of originally
oligotrophic habitats.
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Problemy ochrony prostoskrzydłych (Orthoptera) i innych grup
ortopteroidalnych (Blattodea, Dermaptera, Mantodea)
w Polsce
Problems of protection of orthopterans and other orthopteroidal taxa
(Blattodea, Dermaptera, Mantodea) in Poland

ANNA L IANA
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

ABSTRACT: 23 species of Orthoptera and one species of each of the orders Blattodea,
Dermaptera and Mantodea are endangered in Poland to various degree. Mantis religiosa is
the only legally protected species of orthopteroid insect. A guaranty of stability of the habitats should be a principal method of protection of endangered species.
KEY WORDS: Orthoptera, Blattodea, Dermaptera, Mantodea, Poland, extinction, protection.

W Polsce bezpośrednią ochroną gatunkową nie objęto dotychczas ani
jednego gatunku z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera), a jedynym naszym
chronionym gatunkiem z rzędów ortopteroidalnych jest modliszka Mantis
religiosa (L.). Natomiast opublikowana w opracowaniu zbiorowym pod redakcją Z. GŁOWACIŃSKIEGO lista gatunków zagrożonych (tzw. czerwona lista) jest dość obszerna i obejmuje: 23 gatunki prostoskrzydłych oraz po jednym gatunku ze wszystkich pozostałych rzędów ortopteroidalnych (LIANA
1992).
Oczywiście stopień zagrożenia znajdujących się na wymienionej liście gatunków nie jest jednakowy, a w przypadku części z nich – trudny do określenia. Większość gatunków rzadkich należy jednocześnie do kategorii narażo-
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nych. Te, które dziś jeszcze zaliczamy do wymierających, być może w rzeczywistości wyginęły ostatecznie na terenie naszego kraju. Nasuwa się też pytanie, po ilu latach od ostatniego stwierdzenia gatunku można uznać, iż należy
on do zaginionych. W przypadku owadów mających przynajmniej jedno pokolenie w roku, 50 lat wydaje się okresem zbyt długim, zwłaszcza jeśli są prowadzone stale intensywne badania poszukiwawcze. Jakkolwiek od złowienia
w Polsce ostatniego osobnika szarańczy wędrownej Locusta migratoria L.
upłynęło dopiero 30 lat, to wydaje się pewne iż gatunek ten już do krajowej
fauny nie należy. W zbliżonym przypadku nadobnika Calliptamus italicus (L.) skreślenie z listy gatunków krajowych byłoby przedwczesne, choć na
ogromnej większości swoich stanowisk z połowy XX wieku (w znacznej mierze pokrywających się ze stanowiskami szarańczy) wyginął. Nadal jednak
C. italicus należy do gatunków dość pospolitych na obszarze tzw. Puszczy
Sandomierskiej, poza którą wydaje się obecnie nie wykraczać.
Przykład wymienionych wyżej dwóch gatunków Orthoptera jest również
dobrym punktem wyjściowym do rozważań nad zagrożeniem i zanikaniem
gatunków, ubożeniem fauny, problemami związanymi z ochroną. Szarańcza
wędrowna przez wiele stuleci należała w Europie do tzw. gatunków plagowych, pojawiających się masowo co pewien czas i powodujących straty w rolnictwie (w Afryce jest gatunkiem plagowym nadal). Objęcie stałą kontrolą
jej obszaru wylęgowego w delcie Dunaju i stosowanie pestycydów, może
w połączeniu ze zmianami klimatycznymi, zahamowało na naszym kontynencie powstawanie migrującej formy stadowej, a jednocześnie prawdopodobnie spowodowało wymieranie izolowanych populacji lokalnych w środkowej Europie. Okresowe migracje na terenie Europy odbywał także Calliptamus italicus. Być może w obu przypadkach utrzymywanie się populacji
w naszym kraju było uzależnione od zasilania przez pewien czas przez migrujące osobniki. Zanikanie tych gatunków stanowi jeden z przejawów ubożenia fauny, ale czy istnieje możliwość ich utrzymania? Czy byłoby uzasadnione podejmowanie zabiegów w celu zahamowania procesu regresji?
Z drugiej strony nie można pominąć faktu, iż murawy psammofilne – środowiska, w których występowały u nas zarówno szarańcza, jak i nadobnik,
należą obecnie do zanikających. Ich obecność na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i Mazowszu była traktowana jako objaw zjawiska stepowienia, choć
w rzeczywistości ze stepowieniem niewiele miała wspólnego. Jako tak zwane
nieużytki były i nadal są gorliwie zalesiane. Niewykluczone, że w przeszłości
ich skład florystyczny i charakter były nieco inne i bardziej zbliżone do składu florystycznego i charakteru fitosocjologicznego muraw ostnicowych.
Prawdopodobnie w takich właśnie murawach występowały w okolicy Głogowa i Słubic dwa gatunki z kategorii zanikłych w Polsce: Montana montana
(KOLL.) oraz Bryodema tuberculatum (FABR .).
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Gatunkiem o podobnych wymaganiach, związanym u nas głównie z murawami psammofilnymi, znanym tylko ze stanowisk w Kotlinie Sandomierskiej, na Roztoczu i Wyżynie Małopolskiej, wyraźnie wycofującym się, jest
Stauroderus scalaris (F. W.). Obecnie jedynym obszarem jego dość licznego
występowania w Polsce wydaje się Puszcza Sandomierska, w innych regionach poszczególne stanowiska zanikają, a liczebność spada.
Do środowisk o najbogatszej i najbardziej interesującej ortopterofaunie
należą murawy oraz zarośla kserotermiczne. W takich środowiskach na wyżynach: Małopolskiej i Lubelskiej, a także na Roztoczu występują gatunki
zaliczane do różnych kategorii zagrożenia: Phaneroptera falcata (PODA),
Poecilimon ukrainicus B EY -BIENKO (tylko na nielicznych stanowiskach
w tzw. Grzędzie Sokalskiej), Ephippiger ephippiger (F IEB.), Gampsocleis glabra (HERBST) (tylko w murawach ostnicowych nad dolną Nidą), Modicogryllus frontalis (FIEB.). Za wyjątkiem P. ukrainicus, stosunkowo niedawno odnalezionym w Polsce, wszystkie pozostałe gatunki wykazują w mniejszym lub
większym stopniu tendencje regresyjne, część z ich dawnych stanowisk obecnie nie istnieje. Inny typowo kserotermofilny, u nas dość ściśle związany
z murawami (na niżu) – Metrioptera (Bicolorana) bicolor (P HIL.), który w górach występuje dość licznie w różnych środowiskach otwartych, np. na połoninach, nie sprawia wrażenia zagrożonego i nie został włączony do „czerwonej listy”).
Wymienione wyżej gatunki murawowe są zagrożone wszędzie tam, gdzie
zagrożona jest egzystencja muraw kserotermicznych. Obecnie największe
niebezpieczeństwo dla tych zbiorowisk stanowi niewłaściwie pojęta ich
ochrona. Zespół murawowy Inuletum ensifoliae na Wyżynie Małopolskiej
jest zagrożony przede wszystkim przez sukcesję zbiorowisk leśnych, zwłaszcza w rezerwatach, w których zastosowano ścisłą ochronę bierną; Sisymbrio-Stipetum i inne zbiorowiska rozwijające się na podłożu gipsowym nad dolną
Nidą po objęciu ochroną bierną ulegają degradacji; podobnie zespół Thalictro-Salvietum ulega sukcesji w kierunku zarośli, a potem zbiorowisk leśnych.
Odrębną grupę zagrożonych prostoskrzydłych stanowią gatunki higrofilne, przynajmniej w pewnym okresie rozwoju ściśle związane ze środowiskami wilgotnymi. Należy do nich między innymi. Tetrix jarockii BAZ. (gatunek
opisany z Polski, być może tylko podgatunek T. ceperoi (B OL.), występujący
głównie na torfowiskach i zabagnieniach międzywydmowych. Locus typicus
na Bagnie Łuże w Puszczy Kampinoskiej przez długi czas było miejscem bardzo obfitego występowania tego gatunku. Obecnie Bagno Łuże, mimo, że
zostało objęte ochroną jako rezerwat, nie istnieje – zarosło lasem (po
uprzedniej melioracji). Gatunkiem wilgociolubnym we wczesnym okresie
rozwoju larwalnego jest sinica Aiolopus thalassinus (FABR .). Starsze larwy
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przemieszczają się z sąsiedztwa zbiorników wodnych na tereny suchsze (np.
na murawy psammofilne). W ostatnich dziesięcioleciach sinica była bardzo
rzadko odnajdowana i prawdopodobnie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
Sprawdzenia wymagają losy Parapleurus alliaceus (GERM.), szarańczaka
wykazanego z kilku stanowisk na południu Polski (Kotlina Sandomierska
i Pogórze), z wilgotnych łąk. Przynajmniej jedno z tych stanowisk, Łagiewniki na terenie Krakowa, z całą pewnością zostało zniszczone przy rozbudowie
miasta.
Tetrix wagai BAZ . – także opisany z Polski, bliski Tetrix türki (KRAUSS) –
zasiedla żwirowiska nad potokami i większymi rzekami górskimi, np. nad
Dunajcem. Istnienie tego bardzo specyficznego środowiska, a tym samym
egzystencja omawianego gatunku, jest zagrożona przez regulację potoków
i utrwalanie ich brzegów, a także przez tworzenie zbiorników retencyjnych
i uniemożliwianie okresowych powodzi, które hamowały sukcesję zbiorowisk
zaroślowych i łęgowych. Aktualny stan populacji tego gatunku nie jest znany
i wymaga nowych badań.
W Polsce typowo leśną faunę reprezentuje zaledwie jeden gatunek
Orthoptera, kilka innych jakkolwiek często występuje w zadrzewieniach
i w zaroślach, może też występować w środowiskach otwartych. Istnieje natomiast grupa gatunków związanych wyraźnie z siedliskami ekotonowymi
w dużych kompleksach leśnych, głównie borowych. Spośród gatunków tego
typu zagrożonych wyginięciem wymienić trzeba dwa: bezskrzydlaka Podisma
pedestris (L.) oraz trajkotkę Psophus stridulus (L.). Przyczyny zanikania ich
stanowisk na niżu są niejasne. Gatunki te występują w bardzo charakterystycznych zgrupowaniach z innymi prostoskrzydłymi, które na ogół nie wykazują tendencji regresywnych.
Kilka gatunków Orthoptera wymieniono z Polski tylko jednokrotnie i nie
wiadomo czy brak potwierdzenia ich występowania wynika z regresji, czy też
wcześniejsze stwierdzenie dotyczyło osobników zawleczonych. Uwaga ta odnosi się przede wszystkim do dwóch gatunków świerszczy: Tartarogryllus burdigalensis (SAUSS.) stwierdzonego w Polsce na podstawie jednego okazu złowionego do światła nad dolną Nidą oraz Oecanthus pellucens (SCOP.) podanego z okolic Ojcowa na podstawie śpiewu (wcześniejsze informacje dotyczyły osobników zawleczonych). Także szarańczak Celes variabilis (PALL.)
wymieniony był tylko z doliny Popradu, być może na podstawie błędnego
oznaczenia.
Dla niektórych gatunków wymienionych wyżej, a także dla Chorthippus
eisentrauti (RAMME), wykazanego z piargów w Pieninach, stanowiska w Polsce leżą poza obszarem zwartego zasięgu. Jedyne krajowe stanowisko
świerszcza Nemobius sylvestris (BOSC D 'ANTIC) w Łęknicy nad Nysą jest naj-
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dalej wysunięte na północny wschód ze znanych stanowisk tego gatunku.
Jest rzeczą wiadomą, iż gatunki na krańcowych i wyspowych stanowiskach
mają mniejszą odporność niż w obrębie zwartego zasięgu i są wrażliwsze na
czynniki ograniczające.
Na polskiej „czerwonej liście” nie znalazły się na razie dwa gatunki z nadrodziny Grylloidea: świerszcz polny Gryllus campestris L. oraz turkuć Gryllotalpa gryllotalpa (L.). Ich liczebność, a także liczba stanowisk ulegają wyraźnemu stałemu zmniejszaniu, a przyczyną jest prawdopodobnie chemizacja
rolnictwa. W zachodniej Europie oba już w latach 70-tych zaliczano do kategorii zagrożonych (BROCKSIEPER 1979; HARZ 1980).
Czerwona lista prostoskrzydłych sporządzona przez wymienionych wyżej
autorów dla Westfalii zawiera 20 gatunków Orthoptera, w tym cztery wspólne
z naszą listą: Phaneroptera falcata (P ODA), Psophus stridulus (L.), Sphingonotus caerulans (L.) oraz Locusta migratoria (L.). Warto zwrócić uwagę, iż
większość gatunków na tej liście stanowią gatunki u nas jeszcze pospolite
i liczne, choć niektóre z nich w części kraju wykazują obniżenie liczebności.
I tak w Westfalii Sphingonotus caerulans należy do wymarłych (u nas – do
narażonych). Do kategorii zagrożonych wyginięciem w Westfalii zaliczono
m.in. Chrysochraon dispar (GERM.), Omocestus ventralis (ZETT.) i Stenobothrus stigmaticus (RAMB.), których występowanie w Polsce nie wykazuje jeszcze cech regresji. W przypadku siwoszka Oedipoda caerulescens (L.) u nas
tylko lokalnie (np. w Górach Świętokrzyskich) obserwuje się zmniejszoną liczebność. Wreszcie Psophus stridulus (L.) to gatunek również zanikający
w wielu regionach Polski z niejasnych przyczyn. Wśród silnie zagrożonych
gatunków w Westfalii znalazły się m.in. Metrioptera bicolor (PHIL.), Platycleis
denticulata (P ANZ .), Phaneroptera falcata (P ODA), Chorthippus vagans
(EVERSM.), Tetrix bipunctata (L.) oraz Tetrix tenuicornis (SAHLB .).
Porównanie tych dwóch list wskazuje, że zagrożenie ortopterofauny
w Polsce jest znacznie mniejsze niż na zachodzie Europy. Gatunki figurujące
u nas jako wymarłe lub silnie zagrożone wyginięciem zostały tam dawno
skreślone z list faunistycznych jak np. Bryodema tuberculatum (FABR.), u nas
po raz ostatni obserwowany w terenie jeszcze w latach 50-tych. Natomiast
wiele gatunków wciąż u nas pospolitych i licznych, w zachodniej Europie zalicza się do silnie zagrożonych lub zagrożonych.
Z powyższego porównania wynikają też pewne wnioski dotyczące możliwości i sposobów ochrony. Wydaje się oczywiste, iż obejmowanie ochroną
gatunkową prostoskrzydłych nie ma uzasadnienia, ponieważ owady te nie
stanowią u nas przedmiotu zainteresowania kolekcjonerów-amatorów. Przeciwnie – umieszczenie niektórych z nich na liście gatunków chronionych mogłoby to zainteresowanie sprowokować.
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Jedynym naprawdę skutecznym sposobem ochrony jest dbałość o zachowanie środowisk występowania prostoskrzydłych, a więc przede wszystkim
środowisk otwartych. Są to cztery rodzaje środowisk:
1. środowiska kserotermiczne, głównie murawy i zarośla, występują przede
wszystkim w regionach wyżynnych; wymagają ochrony czynnej, hamującej
sukcesję w kierunku zbiorowisk zaroślowych i leśnych;
2. murawy psammofilne – należy wytypować regiony kraju, w których tego
typu środowiska nie zostaną zalesione i będą podlegać ochronie czynnej
(hamowanie sukcesji)
3. torfowiska i bagna – szczególnie miejsca występowania bogatej fauny wilgociolubnej powinny być objęte zakazem osuszania;
4. ekotonowe środowiska leśne – ich istnienie jest nie tylko warunkiem zachowania interesującej fauny Orthoptera, ale także ma istotne znaczenie
dla zachowania równowagi miedzy fauną leśną i nieleśną, ponadto zapewnia istnienie bazy pokarmowej dla gatunków leśnych, szukających pokarmu uzupełniającego w środowiskach otwartych.
Zagrożone Blattodea oraz Dermaptera to gatunki bardzo rzadkie, być
może występujące u nas tylko efemerycznie, albo o zagrożeniu niejasnym,
jak w przypadku obcążnicy Labidura riparia (PALL.), wobec czego trudno
proponować jakąkolwiek formę ochrony.
Modliszka Mantis religiosa (L.) została u nas objęta ochroną gatunkową.
Jest to jedyny zarówno u nas, jak w całej Europie Środkowej, przedstawiciel
wybitnie ciepłolubnego rzędu Mantodea. Obecnie modliszka występuje
w Polsce jedynie w centralnej części Kotliny Sandomierskiej – w Puszczy
Sandomierskiej i w zachodniej części Lasów Janowskich. Jej zasięg wydaje
się stale kurczyć: w wieku XVIII nie była podobno rzadkim owadem w okolicach Warszawy, a w połowie obecnego stulecia odnotowywano ją w Puszczy
Kozienickiej i na Wyżynie Sandomierskiej (BAZYLUK 1977). Nie wydaje się
wobec tego słuszna sugestia WITKOWSKIEGO (1992), iż modliszka jest w naszej faunie elementem nowym, a jej liczebność stale wzrasta. Jak wskazują
obserwacje przeprowadzone w latach 1996–1999 liczebność lokalnych populacji tego gatunku ulega bardzo silnym wahaniom zależnie od warunków meteorologicznych w danym roku. W latach wyjątkowo sprzyjających może na
niektórych stanowiskach przekraczać liczbę 400 dorosłych osobników na
10 ha. Ekspansja lasu może w połączeniu z niesprzyjającymi dla M. religiosa
warunkami meteorologicznymi doprowadzić do wymierania lokalnych populacji.
Fakt ten powinien zwrócić uwagę na tereny i środowiska, w których modliszka jeszcze występuje i zapewnić stanowiskom obfitszego występowania
ochronę o charakterze czynnym, hamującą rozwój sukcesji lasu. Żadne inne

PROBLEMY OCHRONY W POLSCE PROSTOSKRZYDŁYCH I INNYCH GRUP ...

153

formy ochrony na razie nie są potrzebne. Należy jednak przewidzieć możliwość poszukiwania modliszki przez kolekcjonerów z zagranicy i w związku
z tym do programu szkolenia służb ochrony przyrody, a także służb celnych
wprowadzić informacje dotyczące tego gatunku.

SUMMARY
23 species of Orthoptera (among 103 listed from Poland) and one species of each of the
remaining orthopteroid orders (Dermaptera, Blattodea and Mantodea)are considered as endangered with extinction to various degrees. Principial causes of dagner are degradation
and destruction of environments preferced by orthopterans: psammophilous swards,
xerothermophilous swards and shrubs, montane meadows, peatlands and swamps, gravel
heaps at the riverside in mountains and ecotone forest habitats (mainly pine forest). Nothing but a stability of environmental conditions throug preserving whole habitats could be a
guaranty of protection of orthopteroid insects. Only Mantis religiosa (L.) is legally protected
in Poland.
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Ochrona chrząszczy (Coleoptera) w Polsce – problemy
i możliwości ich rozwiązania
Protection of beetles (Coleoptera) in Poland – problems
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ABSTRACT: Disadvantages of the hitherto species protection of beetles in Poland are discussed; they include selection of species and the lack of possibility to apply IUCN/WCU criteria to estimate the degree of threat to particular species. There is an absolute necessity to
protect unique habitats harbouring species threatened with extinction, the protection being
supported by target species, qualified as legally protected. Criteria for selection of such species are proposed.
KEY WORDS: nature protection, Coleoptera, species protection, habitat protection,
target species.

Chrząszcze to jeden z gatunkowo najbogatszych rzędów owadów, w faunie Polski reprezentowany przypuszczalnie przez około 7000 gatunków. To
olbrzymie bogactwo narażone jest obecnie coraz silniej na presję wielu czynników destrukcyjnych. Przyczyną tego jest głównie ogólnie pojęty rozwój cywilizacyjny (intensyfikacja poszczególnych działów produkcji roślinnej – leśnictwa i rolnictwa, zagospodarowywanie tzw. nieużytków, rozbudowa miast
i osiedli itp.) co w szybkim tempie uszczupla biotopy naturalne i paranaturalne, niezbędne dla utrzymania się większości gatunków chrząszczy. Ponieważ przedstawiciele tego rzędu zasiedlają praktycznie wszystkie mikro- i
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makrośrodowiska, tak lądowe jak i wodne, trudno jest w sposób wybiórczy
zaprezentować problemy ich ochrony. Zamieszczone dalej uwagi i propozycje odnosić się więc mogą do wszystkich grup bezkręgowców współtworzących wraz z nimi określone zoocenozy.
Pomimo znacznego zainteresowania chrząszczami, stopień poznania rozmieszczenia tych owadów w Europie (w tym w Polsce) jest bardzo zróżnicowany, tak w odniesieniu do poszczególnych grup systematycznych, jak i regionów. Znajomość biologii chrząszczy, a szczególnie orientacyjnej liczebności ich populacji oraz zależności ekologicznych, jest natomiast wyjątkowo
słaba. W wielu przypadkach posiadamy jedynie oddzielone dłuższymi okresami, skąpe dane faunistyczne. Tak więc wiedza o chrząszczach ma charakter
wybitnie fragmentaryczny. Wszystko to stwarza poważne problemy w określaniu rzeczywistych zagrożeń poszczególnych gatunków i strategii ich
ochrony. W związku z powyższym, przyjęte przez IUCN/WCU kryteria określające kategorie zagrożeń (GŁOWACIŃSKI 1997), oparte w całości na danych
dotyczących liczebności populacji i jej trendach ilościowych, dające się zastosować w zasadzie wyłącznie do kręgowców, w przypadku bezkręgowców są
prawie bezużyteczne. W odniesieniu do owadów, w tym chrząszczy, konieczne staje się zatem wypracowanie nowych kryteriów wyłaniania kategorii zagrożeń. Właściwe wyznaczenie tych kryteriów jest podstawą opracowania
strategii takich działań, które pozwolą skutecznie ochronić poszczególne populacje tych niezmiernie ważnych z ekologicznego punktu widzenia zwierząt. W przypadku bezkręgowców, w tym chrząszczy, podstawowym kryterium oceny zagrożenia gatunku jest ocena stopnia zagrożenia ich mikro- lub
makrobiotopów. Liczebność i dobra kondycja populacji jest od tego ściśle
uzależniona. Z tego względu klasyczna ochrona gatunkowa nie spełnia swojego zadania w oderwaniu od ochrony siedlisk. Pełnić ona powinna wyłącznie funkcje zabezpieczające ochronę biotopów zagrożonych chrząszczy, a co
za tym idzie, z racji prostszego i konkretniejszego umocowania prawnego
(po części wynikającego z tradycyjnego spojrzenia na ochronę przyrody)
winna mieć charakter osłonowy dla szeregu unikalnych, zagrożonych zniszczeniem makro- i mikrobiotopów.
Jak zatem powinna wyglądać skuteczna ochrona chrząszczy ?
Jest rzeczą bezdyskusyjną, że skuteczna ochrona chrząszczy może być realizowana wyłącznie poprzez ochronę ich środowiska życia. Powinna być ona
oparta o dogłębną wiedzę o biologii i powiązanich ekologicznych poszczególnych gatunków w obrębie danego środowiska (oczywiście niekoniecznie
wszystkich tam żyjących), a więc zalecenia dotyczące tej ochrony powinni
przygotowywać specjaliści w zakresie koleopterofauny określonego mikro-
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biotopu. Spowoduje to niezbędną indywidualizację zaleceń ochronnych,
a więc zapewni większą skuteczność ochronie środowisk. Dotychczasowy
tryb wyznaczania terenów chronionych opiera się na opracowaniach sporządzanych przez osoby, których wiedza ma charakter bardzo ogólny, co powoduje często błędne określenie celów ochrony, a co za tym idzie jej nieskuteczność. Szereg na to przykładów przedstawiono w innych opracowaniach
(m.in. MAZUR , KUBISZ 2000; GUTOWSKI, B UCHHOLZ 2000). Wymaga to
oczywiście dość istotnych zmian w trybie postępowania administracyjnego
przy obejmowaniu ochroną poszczególnych obiektów. Zalecenia ochronne
muszą opierać się na opinii zespołu specjalistów od najistotniejszych grup
organizmów, charakterystycznych dla wyznaczanego obszaru chronionego.
Wymóg ten powinien być wprowadzony do przepisów regulujących tryb tworzenia nowych obszarów chronionych. Niezbędna jest też inicjatywa ze strony wspomnianych specjalistów w zakresie typowania takich obiektów,
zwłaszcza iż niejednokrotnie są one znane jako godne ochrony wyłącznie im.
Specjaliści ci powinni także wskazywać potencjalnie cenne biotopy (tzn. takie, które mogą być zasiedlane przez unikalne zgrupowania bezkręgowców)
i zwracać uwagę na konieczność ich ochrony. W zakresie koleopterofauny
specyfiką ochrony biotopów może być niejednokrotnie skupienie się na małych obiektach typu: pojedyncze drzewa dziuplaste, leżące na ziemi pnie
zwalonych drzew, fragmenty muraw naskalnych itp. Częstokroć nadzwyczaj
interesujące biotopy, zasiedlane przez unikalne zgrupowania chrząszczy, pojawiają się w zgoła nienaturalnych obiektach, pozornie nie posiadających jakiejkolwiek wartości przyrodniczej, jakimi są np. hałdy kopalniane, wylewiska i składowiska odpadów przemysłowych, wyrobiska kopalni odkrywkowych i kamieniołomów. Tego typu tereny z reguły nie są postrzegane jako
warte ochrony, co pociąga za sobą niejednokrotnie ich szybkie zniszczenie
poprzez, często wymaganą przepisami, rekultywację. Stanowią jednak one
szansę przetrwania (refugium) dla gatunków występujących w podobnych
warunkach siedliskowych (np. na naturalnych słonawiskach), których areał
wskutek antropopresji systematycznie ulega zmniejszeniu (ROSTAŃSKI 1996;
TOKARSKA-GUZIK 1996). W wielu przypadkach ochrona takich biotopów
powinna polegać jedynie na dopuszczaniu zachodzących w nich naturalnych
procesów sukcesyjnych. Zasadność ewentualnych działań rekultywacyjnych
powinna być bezwzględnie opiniowana przez specjalistów, zarówno botaników, jak i zoologów, w tym w szczególności entomologów.
Mniej istotną z punktu widzenia rzeczywistej ochrony zagrożonych gatunków chrząszczy jest jej druga forma, a mianowicie ochrona gatunkowa w ujęciu tradycyjnym – jedyna jak dotąd skierowana bezpośrednio do tej grupy
owadów. Jak wspomniano wcześniej, może ona pełnić tylko rolę pomocni-
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czą, wspomagającą ochronę obszarową w zakresie mikro- i makrobiotopów.
W przeciwieństwie do aktualnego stanu prawnego powinny być nią objęte
wyłącznie gatunki pełniące funkcję, którą określić można by mianem „osłonowej” (First report ... 1998; PAWŁOWSKI , WITKOWSKI 2000), spełniające
niezbędne trzy warunki:
1. Ze względów praktycznych gatunki te powinny być dość łatwe do zidentyfikowania nawet dla niespecjalistów. Dlatego jednym z kryteriów doboru
powinien być charakterystyczny wygląd i znaczne rozmiary ciała (większość bezkręgowców nie przekracza kilku milimetrów i ich oznaczenie jest
niemożliwe bez sprzętu optycznego). Dodatkowo gatunki o dużych rozmiarach ciała często mają niższą rozrodczość lub dłuższy cykl rozwojowy,
co czyni je mniej plastycznymi w odniesieniu do zmian zachodzących
w środowisku. Część z nich ze względu na walory estetyczne jest dodatkowo narażona na wyłapywanie przez kolekcjonerów. Natomiast gatunki
mniejsze lub o skrytym trybie życia nie muszą być zbytnio „wyeksponowane”, gdyż ochronę powinny zapewnić im gatunki osłonowe. Umieszczenie
ich na listach gatunków chronionych jako zagrożonych lub zanikających
może niepotrzebnie zwrócić na nie uwagę coraz bardziej obecnie rozwijającego się handlu kolekcjonerskiego (dotyczy to wszystkich owadów). Kryterium łatwej rozpoznawalności jest poza tym ważne dla niespecjalistów,
takich jak pracownicy ochrony przyrody i środowiska, służby leśne itp.
2. Gatunki osłonowe (wskaźnikowe) powinny być ściśle związane z określonymi mikrobiotopami (muszą być stenotopami), jednak powinny
w tychże występować regularnie, a więc ich rzadkość wynikać powinna
z unikalności biotopów, a nie z niskiej liczebności ich populacji, jako naturalnej cechy danego gatunku. Do spełnienia tego kryterium konieczna jest
więc dobra znajomość szeroko rozumianej biologii poszczególnych gatunków, branych pod uwagę przy wyznaczaniu gatunków osłonowych.
3. Aby zachować pewną ciągłość tradycji i „ducha” ochrony gatunkowej, wytypowane gatunki powinny należeć do grupy realnie zagrożonych wyginięciem, wykazywać udokumentowane zmniejszenie się ich liczebności, liczby stanowisk, bądź powinno być obserwowane zanikanie mikrobiotopów
niezbędnych dla ich rozwoju.
Ze względu na kilka istotnych czynników, dla poszczególnych mikro- i
makrobiotopów należy wyznaczyć nie jeden, lecz grupę gatunków wskaźnikowych tychże środowisk. Przy wyznaczaniu takich grup, aby mogły właściwie spełniać swoją funkcję, uwzględnić powinno się przede wszystkim:
– rozsiedlenie gatunków na terenie Polski (niektóre gatunki posiadają na terenie kraju granice zasięgów lub występują wyspowo, podczas gdy ich biotopy występują na całym obszarze) – grupa powinna swym łącznym zasięgiem pokrywać cały lub większość obszaru kraju;
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– drobne różnice występujące w preferencjach ekologicznych poszczególnych gatunków zasiedlających dany biotop (np. różne okresy pojawu, czy
wymagania odnośnie mikrosiedliska) – grupa powinna obejmować gatunki
na tyle różnorodne pod tym względem, by stwierdzenie choćby jednego gatunku kwalifikowało dany biotop jako godny ochrony.
W istniejącym stanie prawnym (Rozporządzenie MOŚZNiL ... 1995)
chrząszcze objęte ochroną gatunkową nie spełniają w całości powyższych
kryteriów. W świetle współczesnej wiedzy wyznaczaniu gatunków chrząszczy
objętych ochroną przyświecały niejednolite, dość dowolne założenia.
W pierwszym okresie objęto nią niektóre gatunki tzw. „pożyteczne”, tj.
wszystkich przedstawicieli rodzajów tęcznik (Calosoma WEBER) i biegacz
(Carabus L.) prawdopodobnie dlatego, że w obrębie swojej rodziny wyróżniały się większymi rozmiarami ciała, chociaż swoją „pożytecznością”
z punktu widzenia gospodarczego nie odbiegały od szeregu innych przedstawicieli Carabidae. Obecnie w ochronie przyrody kryterium pożyteczności gospodarczej jest szkodliwym anachronizmem i nie powinno być w żadnym
przypadku stosowane. W obrębie tej grupy powinny więc zostać prawnie
chronionymi tylko te gatunki, które mogą spełniać rolę osłonową dla specyficznych biotopów np. Carabus clatratus L. dla środowisk torfowiskowo-bagiennych. W tym samym czasie wprowadzono także prawną ochronę trzech
innych chrząszczy – Lucanus cervus (L.), Cerambyx cerdo L. i Rosalia alpina
(L.); kryteria w tym przypadku były prawdopodobnie natury wyłącznie estetycznej, choć nie objęły innych okazałych gatunków, np. Ergates faber (L.),
Dytiscus latissimus L. czy Hydrophilus piceus (L.). Mimo to, aktualna wiedza
pozwala na pozostawienie ich na liście, ze względu na spełnianie przez nie
kryteriów założonych dla gatunków osłonowych. Pewną przypadkowością cechował się natomiast wybór drugiej grupy chrząszczy, wprowadzonych później na listę prawnie chronionych: wynurta – Ceruchus chrysomelinus
(HOCH .), sichrawy karpackiej – Pseudogaurotina excellens (BRANCS.) i kozioroga bukowca – Cerambyx scopolii FUESSL. Wybrano tu z ogromnej grupy
(ocenianej przynajmniej na jedną trzecią wszystkich krajowych gatunków)
rzadziej obserwowanych chrząszczy trzy, nie wyróżniające się specjalnie ani
rozmiarami ciała, ani udokumentowanym spadkiem liczebności w ostatnich
latach, czy udowodnionym zagrożeniem biotopów większym, niż u szeregu
innych gatunków nie wprowadzonych na listę chronionych. Umieszczony
jako ostatni na tej liście gatunek, pachnicę – Osmoderma eremita (SCOP.),
można uznać za spełniający kryteria zasługującego na ochronę gatunkową, z
punktu widzenia podanych wcześniej warunków (gatunek osłonowy), ze
względu na wielkość ciała i łatwość wykrycia w zasiedlanym biotopie (próchnowiska w starych dębach). Podsumowując, lista gatunków chrząszczy objętych obecnie prawną ochroną wymaga daleko posuniętej weryfikacji,
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uwzględniającej oparte na racjonalnych przesłankach wymogi ochrony przyrody. Należałoby zatem usunąć z wykazu gatunki przypadkowe, a wprowadzić (po wnikliwych konsultacjach ze specjalistami) grupy gatunków wskaźnikowych dla poszczególnych środowisk, spełniających kryteria gatunków
osłonowych. Prestiż prawnej ochrony gatunkowej nie powinien być natomiast obniżany poprzez nadmierne rozszerzanie listy, zwłaszcza o gatunki z
nierozpoznanym statusem zagrożenia, gatunki pozornie nieliczne, których
„rzadkość” zasadza się niejednokrotnie na niewłaściwych metodach obserwacji, lub dobierane pod kątem ich „przydatności” gospodarczej. Z racji
znacznej liczby gatunków chrząszczy trudno oczekiwać, by ważnemu zadaniu
wyznaczania gatunków uprawnionych do umieszczenia na liście sprostać
mógł jeden specjalista zainteresowany ochroną przedstawicieli tego rzędu
owadów. Należałoby zatem nakłonić entomologów zajmujących się poszczególnymi grupami chrząszczy, by zaangażowali się w opracowywanie wykazów
gatunków ginących i zagrożonych (przy zachowaniu jednak jednolitych dla
całego rzędu kryteriów), wskazywali czynniki powodujące te zagrożenia, jak
również typowali dla nich gatunki osłonowe w obrębie grup objętych ich badaniami.
Ochrona gatunkowa powinna spełniać jeszcze jedną rolę. Mianowicie
dzięki niej można ograniczać komercyjne wykorzystywanie owadów (handel
okazami, pamiątkarstwo itp.). Wprawdzie w odniesieniu do chrząszczy wyłapywanie owadów przez kolekcjonerów nie ma jeszcze w Polsce większego
znaczenia, ale są przesłanki, że sytuacja ta może się zmienić w najbliższej
przyszłości. Należałoby więc na listę gatunków chronionych, oprócz osłonowych (wskaźnikowych) wprowadzić też gatunki potencjalnie zagrożone tego
rodzaju procederem. W większości przypadków gatunki te również pełniłyby
rolę wskaźnikowych, choć nie musiałyby spełniać kryterium szerokiego rozsiedlenia w Polsce (szczególnie zagrożone komercyjnym handlem okazami
są właśnie gatunki o bardzo ograniczonych zasięgach, w tym endemiczne).
Według rozeznania autorów, lista gatunków wszystkich owadów chronionych powinna oscylować w pobliżu liczby 200, z czego na chrząszcze przypadałoby 30–50. Liczba ta pozwoliłaby z jednej strony na wybór odpowiednich
gatunków wskaźnikowych dla różnych środowisk, z drugiej zaś jest jeszcze
możliwa do łatwego rozpoznawania przez zainteresowane osoby, jak przykładowo terenowe służby ochrony przyrody (wyposażone np. w barwne atlasy tych zwierząt).
Ważnym elementem ochrony chrząszczy (a także innych bezkręgowców)
stać się powinna, zaniedbana dotychczas, popularyzacja wiedzy na temat tej
grupy zwierząt. Edukacja ta powinna objąć nie tylko osoby urzędowo zajmujące się problematyką ochrony (służby leśne i parków narodowych, urzędników wydziałów ochrony przyrody itp.), ale także jak najszersze grono osób
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zainteresowanych problemami ochrony przyrody, w tym wszelkie stowarzyszenia i fundacje ekologiczne, dla których zwykle zagadnienie ochrony zwierząt sprowadza się wyłącznie do kręgowców. Organizacje te mogłyby odegrać znaczącą rolę w popularyzacji zagadnień związanych z zagrożeniami
biotopów, zasiedlanych przez unikalne zgrupowania bezkręgowców i uwrażliwieniu szerokich kręgów społeczeństwa na piękno i olbrzymią różnorodność tej grupy zwierząt. Właściwe spojrzenie na rolę biocenologiczną
chrząszczy w przyrodzie musi też stać się udziałem osób odpowiedzialnych
za kształcenie kadr przyszłych leśników czy pracowników ochrony środowiska. Mit „szkodliwości” bądź „pożyteczności” wielu gatunków jest obecnie
zbyt łatwo i często propagowany nie tylko w programach nauczania, ale również w popularnych wydawnictwach uwzględniających tematykę przyrodniczą. Bezzasadność stosowania takiej klasyfikacji i terminologii, chociaż powinna być oczywista dla każdego rozsądnie myślącego przyrodnika, nie ma
niestety jak dotąd odbicia w programach i praktyce nauczania, zwłaszcza
w średnich szkołach rolniczych i leśnych, a także na wydziałach leśnych, rolnych i ogrodniczych szkół wyższych. Zmiana tego stanu rzeczy zależy jednak
przede wszystkim od osób odpowiedzialnych za nauczanie tzw. „entomologii
stosowanej”, a autorzy niniejszego artykułu mogą o to do nich jedynie gorąco apelować.
Reasumując, na skuteczną ochronę chrząszczy powinny, zdaniem autorów, składać się łącznie trzy następujące działania:
1. Szeroko stosowane i indywidualnie zróżnicowane formy ochrony aktualnych i potencjalnych mikro- i makrobiotopów ich występowania wraz
z istotnymi modyfikacjami trybu tworzenia obszarów chronionych.
2. Weryfikacja listy gatunków prawnie chronionych pod kątem jej pomocniczej i uzupełniającej roli w stosunku do ochrony biotopów, z umieszczeniem na niej przede wszystkim gatunków osłonowych (wskaźnikowych);
3. Właściwie prowadzona, szeroka popularyzacja grupy i jej roli biocenologicznej, a także weryfikacja szkodliwych stereotypów w przedstawianiu
niektórych istotnych gospodarczo jej przedstawicieli, połączona z modyfikacją programów nauczania przedmiotów przyrodniczych, a zwłaszcza entomologii stosowanej.

SUMMARY
Despite considerable interest in beetles, the knowledge about them is much varied, both
between taxa and between regions. In many cases it is fragmentary, limited to scarce
faunistic data. This implies serious problems when trying to estimate actual threats to species and measures of their protection. As indicated by observations, criteria adopted by
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IUCN/WCU determining categories of threat, based entirely on data on population abundance and quantitative trends, are applicable essentially only to vertebrates and useless with
respect to insects, including beetles. Thus it is necessary to formulate new criteria of such
a classification, the more so that the civilization development results in a rapid decrease of
natural and paranatural habitats, necessary to preserve most species of Coleoptera.
In case of invertebrates, including beetles, the basic criterion of estimate of threat to species is the estimate of the degree of threat to their micro- or macrohabitats. The abundance
and good condition of a population depend strictly on this. For this reason classical species
protection is ineffective when not combined with protection of habitats. Efficient protection
should be based on a deep knowledge of biology and ecological relationships of individual
species within a given habitat (certainly not all the species inhabiting it), so that the protection recommendations are based on opinion of a group of specialists in the most significant
taxa characteristic of the protected area. This would result in the necessary individualization
of protection recommendations and thus ensure a better efficiency of habitat protection.
The requirement should be introduced in the regulations pertaining to creation of new protected areas. The present procedures of establishing protected areas are most often based
on expertises of persons of very general knowledge, which often results in erroneous specification of protection aims and, consequently, inefficiency.
Legal protection of individual species should play an exclusively auxiliary role when protecting habitats of endangered beetles, its charater should be target in relation to destruction-threatened habitats. The species under protection should meet three conditions:
1. For practical reasons they should be fairly easy to identify even to non-specialists, thus
one of criteria of selection should be characteristic appearance and considerable size.
Large species often have also a lower fecundity or longer life cycle which makes them
less responsive to changes in the habitat. A part of them, for esthetical reasons, are additionally liable to destruction by collectors. Smaller species of hidden life style do not
have to be widely „advertised” since their protection would be ensured by the target
species.
2. Target species should be closely associated with definite habitats, and should occur
there regularly. Their rarity should result from uniqueness of their habitats and not
from low population abundance as a natural character of the species.
3. The selected species should belong to a group of actually threatened with extinction,
display a documented decrease in their abundance, number of localities, or disappearance of their necessary microhabitats should be observed.
The hitherto neglected popularization of knowledge of beetles (and also other invertebrates) should become an important component of their protection. The education should
involve not only persons dealing professionally with nature protection, but also the widest
possible group of persons interested in nature conservancy, including all sorts of societies
and ecological foundations for whom the protection problem is usually reduced to vertebrates. A proper knowledge of biocenological role of beetles should also be imparted on
persons responsible for education of future foresters or employees of nature conservancy
institutions. The myth of some species being „useful” or „pest” is at present too easily and
too often propagated, not only in education programmes, but also in popular publications
on natural history. Unjustified character of such a classification, though it should be obvious
to any reasonable naturalist, finds no reflection in programmes and practice of education,
especially in agricultural and forestry high schools, and also at forestry, agricultural and horticultural faculties of universities.
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Thus efficient protection of beetles depends on three conditions:
1. Individually varied forms of protection of actual and potential habitats, with significant
modifications of the procedure of creating protected areas.
2. Verification of the list of legally protected sepcies in Poland, with a view of its auxiliary
and supplementary role in relation to habitat protection; the list should include mostly
or exclusively target species.
3. A wide popularization of knowledge of the group and its biocenological role, and also
verification of harmful stereotypes in presenting economically important taxa, combined with modification of education in natural sciences, especially applied entomology.
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Zagrożenia i perspektywy ochrony muchówek (Diptera) w Polsce
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ABSTRACT: The present knowledge, threats and perspectives of Diptera protection in Poland are discussed. Special attention is paid to woodland, xerothermic, water, saline habitats
and Alpine species.
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Stan poznania
Pod względem składu gatunkowego i rozmieszczenia muchówki należy
zaliczyć do grup owadów stosunkowo słabo poznanych w Polsce. Wykaz
zwierząt Polski (RAZOWSKI 1991) obejmuje 6620 gatunków, w następnych
latach stwierdzono jeszcze kilkadziesiąt dalszych. Stanowi to około 70% gatunków prawdopodobnie występujących w naszym kraju. Liczbę tę szacujemy na około 9500–10000. W zestawieniu z innymi państwami europejskimi
stan zbadania muchówek Polski należy uznać za przeciętny. Dla porównania, w krajach ościennych, z Czech i Słowacji wykazano razem 7640 gatunków, a z Niemiec 9183. W Szwajcarii stwierdzono dotychczas 6088 gatunków
muchówek, w Belgii 4474, a w Finlandii około 5000.
Stopień poznania faunistycznego poszczególnych rodzin Diptera jest bardzo zróżnicowany. Do dobrze zbadanych grup należy zaliczyć część rodzin
Calyptrata, np. Calliphoridae, Sarcophagidae czy Tachinidae. Stosunkowo dobrze poznane są muchówki hematofagiczne jak Culicidae, Simuliidae i Tabanidae, a z pozostałych Stratiomyidae, Asilidae, Syrphidae, Sciomyzidae, Agro-
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myzidae i kilka mniejszych rodzin. Najsłabiej zbadanymi są Tipulidae, Psychodidae, Chironomidae, Scatopsidae, Sciaridae, Cecidomyiidae, Empididae,
Phoridae, Chamaemyiidae, Sphaeroceridae oraz kilka innych. Z rodzin tych
wykazano dotychczas z Polski około 50% przewidywanych gatunków, również stan poznania rozmieszczenia większości grup na terenie naszego kraju
jest niewystarczający. W Kluczach do oznaczania owadów Polski opracowano dotychczas 28 rodzin, obejmujących prawie 1300 gatunków co stanowi
około 15% gatunków spodziewanych na terenie naszego kraju. Kilka z nich
zostało opracowanych w serii Fauna Polski i Monografiach Parazytologicznych. Kilkanaście rodzin ma opracowania w postaci rewizji faunistycznych,
a kilka opracowania częściowe. Kilkadziesiąt pozostałych rodzin nie posiada
żadnych zbiorczych opracowań podsumowujących dotychczasowy stan badań.
Zagrożenia muchówek w Polsce
W przeszłości muchówki powszechnie traktowano jako owady szkodliwe
w gospodarce człowieka, oraz uciążliwe ze względów sanitarnych. Były one
przedmiotem zwalczania i to wszelkimi dostępnymi środkami, włącznie
z chemiczną ingerencją w środowisko. W tym kierunku szła większość wysiłków badawczych, także nad ich biologią i ekologią. Istnieje duże niebezpieczeństwo wyrządzenia poważnych szkód w środowisku i wytępienia wielu
grup owadów wodnych, w tym muchówek, przy okazji akcji zwalczania komarów i meszek (WEGNER, GLINIEWICZ 1999).
Jednak główną przyczyną i źródłem zagrożeń Diptera, podobnie jak i pozostałych owadów jest degradacja i likwidacja biotopów w których występują. Rozwój wielu naszych gatunków muchówek jest ograniczany przede
wszystkim przez pośrednią i nie zawsze zamierzoną w stosunku do nich ingerencję ludzką. Niekorzystne zmiany, spowodowane działalnością człowieka
zachodzą, w większym lub mniejszym stopniu, we wszystkich typach środowisk występujących w naszym kraju.
Dużym zagrożeniem dla wszystkich owadów, w tym również muchówek,
są przekształcenia środowiska, które naruszają całokształt warunków przyrodniczych na wielkich obszarach. Zanieczyszczenia przemysłowe (pyły,
gazy, metale ciężkie) powodujące zatrucie powietrza, wody i gleby stały się
problemem globalnym. Kwaśne deszcze powodują wzrost kwasowości wód
nie tylko w rejonach uprzemysłowionych, lecz również w środowiskach uważanych do niedawna za stosunkowo mało zagrożone, jak wysokie partie gór.
Rozwój kopalnictwa głębinowego i odkrywkowego prowadzi do nieodwracalnych zmian w krążeniu wody. Powoduje to obniżenie poziomu wód gruntowych na dużych terenach i ogólne przesuszenie środowiska (38% głębi
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kraju cierpi na deficyt wody słodkiej z powodu poważnie obniżonego poziomu wód gruntowych (TOMIAŁOJĆ 1999)). W związku z tym wysychają źródła, co skutkuje zanikiem, lub skracaniem się strumieni i rzek oraz degradacją otaczających je bagien, podmokłych łąk i lasów. Jaskrawym przykładem
są zmiany jakie zaszły w rejonie Olkusza od lat siedemdziesiątych, w wyniku
działalności kopalni „Pomorzany”, eksploatującej rudy cynku i ołowiu. Rezultatem prowadzonych tu prac wydobywczych było generalne obniżenie poziomu wód gruntowych o około 30 m. W wyniku tego zanikł zupełnie górny
odcinek potoku Biała i wszystkie jego dopływy, a Biała Przemsza na obszarze Pustyni Błędowskiej traci kilkadziesiąt procent wody (SZCZYPEK, WACH,
WIKA 1994). Zakrojone na dużą skalę zabiegi melioracyjne i regulacyjne
prowadzą do osuszenia wielkich obszarów bagien i turzycowisk, oraz zaniku
starorzeczy, co powoduje eliminację związanych z tymi środowiskami gatunków Diptera. Wadliwa gospodarka leśna stanowi zagrożenie dla wielu gatunków muchówek, szczególnie saproksylobiontów. Związane to jest z wyrębem
starych drzew i drzewostanów oraz usuwaniem z lasu martwego i próchniejącego drewna.
Muchówki spotykane są licznie we wszystkich środowiskach występujących w naszym kraju. Lasy, wody i bagna były w przeszłości najbardziej charakterystycznymi, elementami pierwotnego krajobrazu Polski, zajmowały
one łącznie ponad 90% powierzchni, dlatego też gatunki związane z tymi
środowiskami stanowią najbardziej typowy, dominujący składnik Diptera naszego kraju. Przeważają wśród nich gatunki europejskie, eurosyberyjskie
i palearktyczne. Bardzo ważne dla zachowania istniejącej różnorodności biologicznej i szczególnie interesujące z naukowego punktu widzenia (m.in. dla
studiów nad pochodzeniem i historią naszej fauny) są gatunki stenotopowe
żyjące w środowiskach ekstrazonalnych i ekstremalnych. W Polsce środowiska te występują na terenach o specyficznych cechach podłoża i (lub) mikroklimatu. Należą do nich murawy kserotermiczne o charakterze stepowym,
zbiorowiska psammofilne, słonawiska, torfowiska wysokie i siedliska wysokogórskie.
Muchówki leśne
Najbardziej zagrożoną grupą muchówek związaną ze środowiskiem leśnym są gatunki, których larwy związane są z martwym drewnem. Należy
podkreślić, że około 10% naszych Diptera to formy saproksyliczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Duży procent z nich to saproksylobionty. Są one
w sposób bezwzględny związane z próchnem lub sokiem wyciekającym
z uszkodzonych drzew, gdzie rozwijają się ich larwy. Do tej grupy biotycznej
zaliczyć także należy mycetofagi żyjące w ksylobiontycznych grzybach, zoofa-

168

B. SOSZYŃSKI, A. PALACZYK, W. KRZEMIŃSKI

gi odżywiające się bezkręgowcami zasiedlającymi drewno, a także komensale gniazd mrówek zbudowanych w pniach. Istotną grupę wśród saproksylicznych Diptera stanowią saproksylofile. Są to gatunki związane z drewnem
w sposób fakultatywny. Ich larwy zasiedlają także próchniczą warstwę gleb
leśnych. Muchówki związane z martwym drewnem mogą liczyć w Polsce do
1000 gatunków (BUCHHOLZ, OSSOWSKA 1995).
Spośród muchówek ściśle związanych ze środowiskiem leśnym, przykładowo można wymienić kilka rodzin. Z Tipulidae i Limoniidae, około 50 gatunków to formy saproksyliczne, z Chironomidae i Ceratopogonidae ponad
40, z Mycetophilidae około 150, a z Dolichopodidae około 80. Larwy wszystkich gatunków niektórych rodzin i podrodzin rozwijają się w martwym drewnie. Są to np. Xylophagidae, Xylomyiidae Stratiomyidae (Beridinae i Pachygasterinae), Asilidae (Laphrinae) czy Clusiidae – razem około 40 gatunków.
Stosunkowo dobrze pod tym względem rozpoznane są u nas muchówki
z rodziny Syrphidae. Na około 400 gatunków występujących w Polsce, większość to gatunki leśne. Na 82 gatunki saproksyliczne, 65 gatunków to saproksylobionty, najbardziej zagrożone wyginięciem na skutek usuwania martwego drewna z lasu. Kilka z nich prawdopodobnie już w Polsce wyginęło, jak
np. Chalcosyrphus eunotus (LOEW), który ostatni raz był notowany na Pomorzu w 1923 roku. Co najmniej 25 to gatunki rzadkie i bardzo rzadkie, jak np.
Spilomyia manicata (ROND.), Brachypalpus valgus (PANZ .) czy Chalcosyrphus curvipes (LOEW). Pozostałe zdecydowanie zmniejszają swoją liczebność
lub zanikają w pewnych regionach kraju, np. Chalcosyrphus piger (FABR.) czy
Xylota ignava (PANZ.). Tylko dwa z nich są pospolite – jeden synantropijny,
drugi liczny tylko w północnej części Polski. Na 65 gatunków Syrphidae, których larwy odżywiają się próchnem lub martwym drewnem, 63 są rzadkie lub
bardzo rzadkie albo zagrożone wyginięciem, niektóre z nich już od blisko
100 lat nie były odnotowane na terenie Polski (S OSZYŃSKI 1999).
Muchówki wodne
Muchówki są niewątpliwie najliczniejszym w gatunki wodne rzędem owadów. Liczbę muchówek, których rozwój jest związany z wodą, można ocenić
na około 1500 gatunków, należących do co najmniej 25 rodzin (na ponad 100
znanych z Polski). W wodzie żyją larwy wszystkich gatunków Ptychopteridae,
Blephariceridae, Dixidae, Chaoboridae, Culicidae, Thaumaleidae, Simuliidae
i Athericidae, również większość larw Ceratopogonidae i Chironomidae zamieszkuje różne typy wód . W środowisku tym rozwija się prawdopodobnie
około połowy naszych gatunków z rodzin Limoniidae, Psychodidae, Stratiomyidae i Tabanidae i 20–30% z Tipulidae, Empididae, Dolichopodidae, Syrphidae, Sciomyzidae i Ephydridae. Przedstawiciele większości wymienionych
wyżej rodzin występują zarówno w wodach stojących jak i bieżących. Wyłącz-
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nie w rzekach i strumieniach rozwijają się larwy Simuliidae, Athericidae
i wodnych Empididae, a w górskich potokach i w wodospadach Blephariceridae i Thaumaleidae. Brzegi zbiorników wodnych, niewielkie, okresowe stawy
i bagna zamieszkują larwy Ptychopteridae, Chaoboridae i Culicidae
Z powodu niekorzystnych zmian w środowisku wodnym, spowodowanych
działalnością człowieka, szereg gatunków, które jeszcze kilkadziesiąt lat
temu były pospolite w całej Polsce, obecnie znacznie zmniejszyło liczebność
i w wielu okolicach należą one do rzadkich. Tendencje takie obserwuje się
w lepiej zbadanych grupach. Szereg gatunków z rodziny Stratiomyidae np.:
Stratiomys chameleon (L.), S. longicornis (S COP.), S. singularior H ARRIS,
Odontomyia hydroleon (L.), Nemotelus pantherinus (L.), N. nigrinus FLL .,
jeszcze do niedawna występujących licznie na terenie całego kraju, obecnie
w wielu rejonach (np. w okolicach Krakowa) spotyka się sporadycznie. Podobne zjawisko obserwuje się na terenie Czech i Słowacji. Gatunki z rodzaju
Stratiomys GEOFFR. (również do niedawna pospolite na całym terenie jak
S. chameleon) w ciągu ostatnich 20 lat gwałtownie ustępują z powodu zaniku
drobnych zbiorników wodnych i mokradeł, oraz spływu z pól pestycydów
i nawozów sztucznych (ROZKOSNY 1992). Autor ten za główną przyczynę
zmniejszania się liczebności gatunków z rodzaju Oxycera MG., których larwy
rozwijają się w górskich potokach, uważa zakwaszenia wody spowodowane
emisjami przemysłowymi. Według NIESIOŁOWSKIEGO (1990) uderzające
ubóstwo wodnych Empididae potoków sudeckich spowodowane jest silnie
kwaśnym odczynem wód (pH = 3,1–6,2). Oprócz kwaśnych deszczy, dodatkowym czynnikiem wpływającym na tak niskie pH jest spływ wód powierzchniowych do potoków, wymywających kwasy humusowe ze ściółki iglastej rozległych, sztucznie nasadzonych borów świerkowych.
Z rodziny Syrphidae, 65 gatunków (17%) to saprofagi wodne. Formy, których larwy żyją w wodzie silnie zeutrofizowanej lub zanieczyszczonej zwiększają, często zdecydowanie swoją liczebność. Dotyczy to zwłaszcza podrodziny Eristalinae. Gatunki związane ze zbiornikami wodnymi (Neoascia spp.) i
podmokłymi łąkami (Lejogaster spp. i Chrysogaster spp.) zmniejszają swoją
liczebność. Gatunki torfowiskowe zdecydowanie zanikają (Sericomyiinae).
Podobnie dzieje się z gatunkami z rodzaju Orthonevra MACQ., których larwy
żyją w czystych wodach stojących lub wolno płynących – spośród 10-ciu
stwierdzonych w naszym kraju, żadnego nie można już zaliczyć do pospolitych. Pospolity do połowy lat 80-tych XX wieku – Othonevra geniculata
(MEIG .), od 1986 roku nie był obserwowany. Do nierzadkich można zaliczyć
tylko dwa – O. nobilis (FALL .) i O. intermedia LUNDB., ten ostatni związany
z wodami stojącymi – bagnami i torfowiskami. Pozostałe 7 gatunków to formy rzadkie lub bardzo rzadkie, znane z pojedynczych stanowisk (SOSZYŃSKI
1995, 1996).
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Muchówki siedlisk kserotermicznych
Muchówki stanowią ważny składnik fauny muraw i zarośli kserotermicznych. Najbardziej charakterystyczne dla tych środowisk są gatunki kserotermofilne o pontyjskim, pannońsko-pontyjskim i ponto-medytraneńskim rozsiedleniu. Niektóre z nich występują na terenie naszego kraju na pojedynczych lub nielicznych stanowiskach, niekiedy o charakterze reliktowym. Stanowiska te, często znacznie oddalone od zwartego zasięgu tych gatunków,
stanowią pozostałości dawnego rozsiedlenia o dużym znaczeniu dla poznania genezy fauny Polski. Na obecnym etapie wiedzy nie jest możliwe określenie (nawet w przybliżeniu) liczby gatunków kserotermofilnych muchówek
występujących w Polsce, ponieważ stan ich poznania jest wciąż niezadowalający, a niektóre grupy są pod tym względem praktycznie nie zbadane. Gatunki o rozmieszczeniu ponto-medyteraneńskim, względnie pontyjskim, które
w Polsce występują wyłącznie lub głównie w środowiskach kserotermicznych,
najliczniej reprezentowane są w rodzinach: Bombylidae, Asilidae, Conopidae, Tephritidae, Otitidae, Chammaemyidae i Chloropidae. Wśród stwierdzonych dotąd w naszym kraju łowików (Asilidae) element kserotermofilny stanowi około 30% (TROJAN 1961).
W warunkach klimatycznych Polski, murawy kserotermiczne są zbiorowiskami ekstrazonalnymi, a występowanie ich uwarunkowane jest czynnikami
edaficznymi. Rozwijają się prawie wyłącznie na wapieniu, kredzie, gipsie
i lessie. Pierwotnie zajmowały one niewielkie przestrzenie i zasiedlały strome, podmywane przez wodę powodziową zbocza w dolinach dużych rzek
(np. Wisły, Odry i Bugu), strome skały Pienin, gipsy w Dolinie Nidy, oraz być
może niektóre tereny lessowe na Wyżynie Sandomierskiej i Lubelskiej. Na
obszarach tych zachowały się do dziś najcenniejsze w naszym kraju fragmenty muraw o charakterze stepowym należące do zespołów Sisymbrio-Stipetum,
Potentillo-Stipetum, Inuletum ensifoliae i Thalictro-Salvietum. Stanowią one
główne ostoje kserotermofilnych gatunków muchówek. Część z nich występuje tu na izolowanych, niewielkich obszarach, z których nie rozprzestrzeniają się na sąsiednie tereny o bardzo zbliżonym charakterze. Ten lokalny
konserwatyzm powoduje, że dewastacja najcenniejszych stanowisk kserotermicznych może doprowadzić do eliminacji szeregu gatunków z fauny Polski.
W naszym klimacie siedliska kserotermiczne stwarzają optymalne warunki
dla rozwoju niektórych grup muchówek. Jako przykład może posłużyć rodzina Bombylidae: na kilkukilometrowym odcinku lessowych skarp na Wyżynie
Miechowskiej stwierdzono 16 gatunków (około 45% gatunków znanych
z Polski) (dane niepublikowane); tyle samo wykazano dotychczas z Wyżyny
Łódzkiej (dane autorów), a z Niziny Mazowieckiej zaledwie 11. Pod wpływem działalności człowieka biotopy kserotermiczne znacznie się rozprzestrzeniły. Wtórne murawy powstały na siedliskach poleśnych, na zboczach
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o południowej wystawie, wypasanych lub koszonych co roku. Główny składnik tych muraw stanowią rośliny łąkowe i tzw. okrajkowe, występujące na
skrajach lasów i zarośli w słonecznych i ciepłych miejscach. Obecnie murawy
o charakterze antropogenicznym występują w wielu rejonach naszego kraju,
duże przestrzenie zajmują np. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (zespół
Origano-Brachypodietum). Są one uboższe w kserotemofilne gatunki muchówek (brak tu szeregu gatunków stepowych licznie występujących w naturalnych murawach), ale przedstawiają również znaczną wartość przyrodniczą ze
względu na dużą różnorodność gatunkową.
Większość zbiorowisk kserotermicznych, zwłaszcza wtórnych podlega
spontanicznym procesom sukcesyjnym prowadzącym do powstania zarośli,
a następnie lasu (wyjątkiem są murawy rozwijające się na gipsach, gdzie
zbiorowiskiem klimaksowym jest mezokserotermofilna murawa Thalictro Salvietum pratensis). Ponadto są one celowo zalesiane jako tzw. nieużytki.
W związku z tym, że murawy kserotermiczne najczęściej zajmują małe powierzchnie, nawet stosunkowo niewielkie zabiegi ze strony człowieka mogą
doprowadzić do ich dewastacji (np. przeprowadzenie drogi, wysypywanie
śmieci itp.). Zagrożenie stanowi również nadmierny wypas. Niektóre rośliny
stepowe (szczególnie Stipa capillata i niektóre inne trawy o kępkowej budowie) są bardzo wrażliwe na wydeptywanie i z miejsc intensywnie wypasanych
ustępują zupełnie (GŁAZEK 1980).
Dla ochrony zbiorowisk „stepowych” utworzone zostały dotychczas 32 rezerwaty, obejmujące łącznie 434 ha, ponadto murawy kserotermiczne znajdują się w niektórych rezerwatach florystycznych. Obecnie stan zachowania
części z nich nie jest dobry, a niektóre w dużej części lub całkowicie zarosły
drzewami i krzewami (np. Złota Góra, Sterczów Ścianka i Opalonki na Wyżynie Miechowskiej, Skołczanka pod Krakowem, Ligota Dolna koło Strzelec
Opolskich).
Muchówki słonawisk
Na terenie naszego kraju zbiorowiska słonoroślowe są słabo rozwinięte.
Zespoły halofitów mogą się rozwijać tylko na siedliskach, na których istnieje
ciągły dopływ słonej wody. Występują one najczęściej na bagnistych wybrzeżach Bałtyku (zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej) i w otoczeniu słonych
źródeł w Wielkopolsce i na Kujawach, oraz rzadziej, na Podkarpaciu i nad
dolną Nidą. Zasolenie jest istotnym czynnikiem ekologicznym, ograniczającym występowanie szeregu grup zwierząt, szczególnie tych, których larwy,
bądź postacie dorosłe żyją w wodzie lub glebie. Spośród wszystkich rzędów
owadów w siedliskach tych najliczniej reprezentowane są muchówki, zarówno pod względem ilości gatunków jak i liczebności osobników. We wszystkich typach siedlisk zasolonych Polski (morskich, przymorskich i śródlądo-
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wych) stwierdzono dotychczas ponad 600 gatunków Diptera, w tym 83 halobionty i halofile należące do 21 rodzin (15 halobiontów morskich, 51 halobiontów śródlądowych i 17 halofili) (SZADZIEWSKI 1983). Najwięcej halobiontów i halofili należy do rodzin: Chironomidae, Ceratopogonidae, Empididae, Dolichopodidae, Ephydridae i Muscidae. Wyłącznie w siedliskach zasolonych występują wszystkie gatunki trzech niewielkich rodzin: Helcomyzidae
(w Polsce 2 gatunki), Coelopidae (2 gatunki) i Tethinidae (6 gatunków).
Przedstawiciele dwóch pierwszych zamieszkują wybrzeża morskie, a trzeciej
solniska śródlądowe. Niektóre halobionty należą do dużych rzadkości faunistycznych, np. Parydra undulata B ECKER, 1896 – gatunek z rodziny Ephydridae, który był stwierdzony na solnisku w Ozorkowie koło Pełczysk, znany jest
poza tym tylko z serii typowej. Inne jak np. Caelopa pilipes HALIDAY reprezentują unikalny w naszej faunie element atlantycki.
Wszystkie typy siedlisk zasolonych w Polsce są obecnie w dużym stopniu
zagrożone. Naturalne solniska śródlądowe stają się coraz rzadsze. Z powodu
obniżania się poziomu wód gruntowych i eksploatacji w celu pozyskania solanki, wyczerpują się słone, samoczynnie bijące źródła. Na przykład w rejonie dolnej Nidy, w pierwszej połowie XX wieku było 14 funkcjonujących słonych źródeł, w latach osiemdziesiątych stwierdzono 7, a w roku 1994 tylko 4
(TRZCIŃSKA-TACIK 1987, 1995). W rezerwacie „Owczary” koło Buska-Zdroju występuje stopniowe wysładzanie, spowodowane zmniejszeniem wydajności słonego źródła oraz odprowadzaniem na teren rezerwatu wód z okolicznych pól, prowadzi to do ekspansji glikofilnych gatunków roślin, zwłaszcza trzciny. W latach siedemdziesiątych zasolenie wody w rezerwacie wynosiło 0,8% (SZADZIEWSKI 1983), a obecnie tylko 0,25% (TRZCIŃSKA-TACIK,
dane niepublikowane). Największym zagrożeniem dla słonawsk przymorskich są zabiegi melioracyjne. Z tego powodu duże obszary słonych łąk uległy degradacji w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na niektórych o wtórnym charakterze, po zaprzestaniu użytkowania obserwuje się silną ekspansję trzciny
(P IOTROWSKA 1980). W tym przypadku środkiem zaradczym może być okresowe koszenie. Niekorzystne procesy zachodzą również w przybrzeżnej strefie polskiego Bałtyku. Z powodu zanieczyszczeń i eutrofizacji wód wyginęły
w Zatoce Gdańskiej rozległe, podwodne łąki, których jednym z głównych
składników był morszczyn (A NDRULEWICZ, J ANTA 1997). Jest on rzadki
również w pozostałych częściach polskiego wybrzeża, a gatunki muchówek
z rodzin Helcomyzidae i Coelopidae, których larwy rozwijają się na szczątkach brunatnic (głównie morszczynu) wyrzucanych przez fale na brzeg od
kilkudziesięciu lat nie były w Polsce stwierdzone.
Dla ochrony zbiorowisk halofitów utworzone zostały dotychczas 4 rezerwaty, z których jeden (w okolicach Kołobrzegu) został niedawno zlikwidowany. Istniejące obejmują łącznie zaledwie 23 ha. Obecnie stan ich zachowa-
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nia nie jest najlepszy. Ponadto słonawiska przymorskie chronione są w rezerwacie faunistycznym „Beka”, położonym nad Zatoką Pucką. W rejonie tym
proponowanie jest utworzenie jeszcze jednego rezerwatu „Słone Łąki”. Naturalne zbiorowiska słonoroślowe, z natury w Polsce bardzo nieliczne i zajmujące często bardzo małe powierzchnie są szczególnie narażone na zniszczenie przez działalność człowieka, dlatego należy zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejące jeszcze słonawiska i przynajmniej część z nich objąć jakąkolwiek formą ochrony (np. jako rezerwaty, pomniki przyrody czy użytki
ekologiczne). Obecnie duża część solnisk śródlądowych posiada antropogeniczny charakter. Powstały one w sąsiedztwie zakładów sodowych (np.
w Inowrocławiu i Krakowie), ale jak wynika z badań botanicznych, mają one
uboższy skład gatunkowy – brak w nich gatunków rzadszych, o wąskiej tolerancji ekologicznej (TRZCIŃSKA-TACIK 1988). W zakresie muchówek porównanie składu gatunkowego solnisk wtórnych i naturalnych jest utrudnione ze
względu na stosunkowo słabe poznanie tych ostatnich – wspomniana wyżej
Parydra undulata występuje tylko na stanowisku naturalnym (nie została
stwierdzona na dobrze zbadanych solniskach w rejonie Inowrocławia).
Muchówki siedlisk wysokogórskich
Siedliska wysokogórskie ograniczone są w Polsce do bardzo niewielkich
obszarów. Ośrodkiem ich występowania są tereny położone powyżej górnej
granicy lasu najwyższych masywów Sudetów (Karkonosze, Śnieżnik) i Karpat (Tatry, Babia Góra, Pilsko, połoniny w Bieszczadach). Największe przestrzenie zajmują one w Tatrach, w pozostałych pasmach rozwinęły się na
znacznie mniejszą skalę, a w polskiej części Pilska i Śnieżnika wykształcone
są zaledwie na kilkudziesięciu hektarach. Siedliska wysokogórskie należą do
najbardziej naturalnych, tzn. najmniej zniszczonych przez człowieka środowisk w naszym kraju. Wprawdzie duża ich część była w przeszłości wypasana,
ale nie spowodowało to większych zmian w zespołach roślinnych, a trudniej
dostępne żleby i zbocza w Tatrach, i na Babiej Górze do dziś zachowały prawie pierwotny charakter. Wyjątkiem są połoniny bieszczadzkie, których duża
część jest pochodzenia antropogenicznego, a granica lasu znacznie obniżona.
W ubogiej faunie strefy wysokogórskiej muchówki stanowią dominujący
składnik, szczególnie w piętrze turniowym, lecz dotychczas są słabo poznane.
Stosunkowo najwięcej danych pochodzi z Tatr. W piętrach: subalpejskim
(kosodrzewiny), alpejskim (halnym) i turniowym stwierdzono łącznie ponad
200 gatunków, w tym około 30 wysokogórskich (eualpejskich), z których kilkanaście posiada tutaj locus typicus. Stanowi to jedynie niewielką część występujących tu prawdopodobnie gatunków Diptera (najwyżej 1/4). Najliczniej reprezentowane rodziny w biotopach wysokogórskich to: Empididae,
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Anthomyidae, Agromyzidae, Sphaeroceridae, Heleomyzidae, Scatophagidae,
Phoridae i Sciaridae. W rodzinach tych należy oczekiwać wykrycia wielu gatunków arktyczno-alpejskich i alpejskich, w tym endemitów karpackich,
a nawet nowych dla wiedzy (świadczą o tym m.in. badania NOWAKOWSKIEGO i BEIGER nad Agromyzidae Tatr Polskich).
Wszystkie siedliska wysokogórskie w Polsce znajdują się na terenach parków narodowych (Tatry, Babia Góra, Bieszczady, Karkonosze) i rezerwatów
przyrody (Śnieżnik i Pilsko – część), lecz nie są w pełni zabezpieczone przed
degradacją. Duże zagrożenie stanowi masowy ruch turystyczny i gwałtowny
rozwój narciarstwa zjazdowego. Szczególnie narażone na zniszczenie są niewielkie piętra subalpejskie na Pilsku i w Masywie Śnieżnika. Piętro kosodrzewiny na Pilsku właściwie już uległo częściowej dewastacji wskutek poprowadzenia spod szczytu trasy narciarskiej. Nadmiernie wydeptywane są
naturalne murawy wysokogórskie na najwyższych szczytach Bieszczadów
(m.in. na Tarnicy i Haliczu), gdzie mają swoje stanowiska najcenniejsze gatunki roślin i bezkręgowców (WINNICKI, ZEMANEK 1998). W Sudetach duży
problem stanowią emisje przemysłowe pochodzące z Zagłębia Żytawskiego,
oraz przyległych terenów Czech i Niemiec. W siedliskach wysokogórskich
Karkonoszy i Śnieżnika, pod wpływem zanieczyszczeń powodujących zakwaszenie i eutrofizację gleby, obserwuje się ekspansję wszędobylskich traw.
Wypierają one niektóre składniki naturalnych muraw alpejskich, szczególnie
należące do Asteraceae, Ericaceae, Liliaceae i Campanulaceae (FABISZEWSKI, B EREJ 1996). Liczne gatunki z wymienionych rodzin są roślinami żywicielskimi wielu gatunków muchówek, zwłaszcza Tephritidae i Agromyzidae.
Perspektywy ochrony muchówek w Polsce
Idea wytypowania gatunków muchówek do „Polskiej Czerwonej Księgi
Zwierząt” jest stosunkowo nowa. Wiosną 1997 roku podczas XVI Zjazdu
Sekcji Dipterologicznej PTE, dr hab. Wiesław K RZEMIŃSKI przedstawił propozycję opracowania rzadkich, reliktowych, zagrożonych potencjalnym wymarciem gatunków muchówek do „Czerwonej Księgi”. Autor propozycji
podkreślił, że tak opracowane, wybrane gatunki mogą mieć znaczenie przy
wykonywaniu ekspertyz czy opracowań faunistycznych, dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji określonych terenów, oraz mogą być pomocne przy
wyznaczaniu obszarów cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Ostatnio
padła pierwsza propozycja wzięcia pod ochronę dwóch nadzwyczaj rzadkich,
saproksylobiontycznych muchówek z rodzin Keroplatidae i Manotidae. Dotyczy to Keroplatus tipuloides BOSC i Manota unifurcata L UNDST. (MIKOŁAJCZYK 1999). W związku z przygotowaniami do drugiej edycji „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”, wytypowanych zostało kilkanaście gatunków mu-
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chówek, celem zamieszczenia w tym opracowaniu. Rekrutują się one z różnych, lepiej poznanych rodzin. Są to głównie gatunki leśne i wodne, ale są
też przedstawiciele fauny kserotermicznej. Przykładowo listę gatunków najbardziej zagrożonych otwierają trzy taksony – Stenopogon callosus (PALL .)
z Asilidae, Exoprosopa cleomene EGG. z Bombyliidae i Sphecomyia vittata
(WIED.) z Syrphidae – wszystkie znane u nas z jednego stanowiska. Są to gatunki wg kryteriów IUCN z grupy „krytycznie zagrożone” (CR – Critically
Endangered).
W ramach projektu „Wykazu Muchówek Polski”, zainicjowanego w 1998
roku przez dr hab. Tadeusza ZATWARNICKIEGO, przewiduje się klasyfikację
poszczególnych gatunków (w lepiej poznanych rodzinach) wg kryteriów
IUCN. Powstanie w ten sposób czerwona lista muchówek Polski. Nie znane
są autorom przypadki wyłapywania w celach handlowych lub kolekcjonerskich, gatunków rzadkich i występujących lokalnie, w związku z tym zagrożenie wynikające ze zbierania owadów przez kolekcjonerów nie wydaje się
istotne. Ewentualne objęcie ochroną przykładowych gatunków występujących w siedliskach zanikających, czy reliktowych miałoby na celu podniesienie wartości przyrodniczej tych terenów. Pełniłyby one rolę tzw. walorów.
Rolę tą pełnić mogą również gatunki umieszczone w „Czerwonej Księdze”
i na „Czerwonej Liście”.

SUMMARY
Diptera of Poland are still poorly and unequally known, however the number – 6700 species – recorded from Poland is relatively high. Destroying habitats suitable for their life is
the main source of threat for them. It is specially important for species of woodland,
xerothermic and water – including saline-habitats. 20 species of Diptera were selected for
„Polish Red Data Book” and a new „Checklist of Diptera of Poland” is being prepared as
Red List.
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ABSTRACT: Problems of the state of research (species diversity and numbers), threats and
protection methods of Hymenoptera in Poland are discussed.
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1. Uwagi wstępne
Niewiele zwierząt ma tak wielkie znaczenie dla człowieka jak różne gatunki z rzędu Hymenoptera, o których najogólniej można powiedzieć, że są
sprzymierzeńcami człowieka lub organizmami jemu szkodliwymi. Trudno
jest przecenić np. działalność zapylającą pszczół, od których zależy sukces
reprodukcyjny zarówno wielu roślin uprawianych, jak i dziko rosnących. Plonowanie drzew i krzewów owocowych zawdzięczamy prawie w 100% działalności pszczół. Jednocześnie od użądleń pszczół i os umiera każdego roku
więcej osób, niż od ukąszeń innych jadowitych zwierząt, włączając w to grze-
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chotniki. Błonkówki roślinożerne niszczą czasem nasze plony i lasy, ale z kolei owadziarki atakują niezliczone rzesze szkodników upraw rolniczych i kultur leśnych. Przykłady można mnożyć.
Niektóre błonkoskrzydłe, jak pszczoła miodna, osy społeczne i mrówki,
stanowią element naszej codzienności, ale tysiące innych gatunków żyjących
niemal we wszystkich szerokościach geograficznych są słabo znane niespecjalistom. Błonkoskrzydłe są jednak owadami powszechnie spotykanymi.
Dla przykładu, OWEN i in. (1981) stwierdzili obecność 455 gatunków tych
owadów w jednym z ogrodów angielskiego miasta. SAWONIEWICZ (1986) wykazał z Warszawy blisko 400 gatunków jednej rodziny gąsienicznikowatych.
O rosnącym zainteresowaniu na świecie tą grupą może świadczyć duża
liczba biuletynów (Newsletters) poświęconych Hymenoptera. Od lat 70.
XX w. wychodzi 9 takich periodyków, zawierających każdorazowo informacje o dziesiątkach i setkach nowych publikacji: „Proctos” (od 1975, dotyczy
Proctotrupoidea, Scelionoidea, Ceraphronoidea), „Ichnews” (od 1976, dotyczy Ichneumonoidea), „Sphecos” (od 1979, dotyczy Aculeata – bez pszczół
i os), „Chalcid Forum” (od 1983, dotyczy Chalcidoidea), „Trichogramma”
(od 1983, dotyczy Trichogramma i innych pasożytów jaj), „Symphytos” (od
1984 dotyczy Symphyta), „Melissa” (od 1986, dotyczy Apoidea), „Notes from
Underground” (od 1989, dotyczy Formicidae), „Bembix” (od 1993, dotyczy
Aculeata).
Systematyka grupy dotycząca taksonów wyższych od rodzaju była w ostatnich latach kilkakrotnie rewidowana (BROTHERS 1975; KONIGSMANN 1976,
1977, 1978a, 1978b; RASNITSYN 1980, 1988), lecz mimo to nie ma ani jasności, ani zgodności w poglądach. Gruntowną dyskusję na temat wyższej klasyfikacji i ewolucji przeprowadzają GAULD i BOLTON (1988).
Wymienieni wyżej GAULD i B OLTON (1988) podają 81 rodzin Hymenoptera. Wykaz rodzin Hymenoptera świata w ujęciu systematycznym podają też
PAGLIANO i SCARAMOZZINO (1990), którzy wymieniają łącznie 121 rodzin.
Ta znaczna różnica wynika z różnego podejścia do statusu niektórych grup
taksonomicznych. Dla przykładu GAULD i BOLTON (1988) w obrębie nadrodziny Apoidea umieszczają tylko dwie tradycyjne rodziny Sphecidae i Apidae,
tymczasem PAGLIANO i SCARAMOZZINO (1990), za MICHENER'em (1944)
przyjmują dawną Apidae jako samodzielną nadrodzinę z 6 rodzinami.
2. Zasoby naturalne błonkoskrzydłych
2. 1. Zróżnicowanie gatunkowe

Błonkówki należą, obok Coleoptera, Lepidoptera i Diptera, do najbogatszych w gatunki rzędów owadów. Dotychczas opisano na świecie około
110 000 gatunków. Największe zróżnicowanie wykazują w krajach tropikal-
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nych i subtropikalnych, aczkolwiek i w krajach o klimacie umiarkowanym reprezentowane są również przez imponującą liczbę gatunków. Na kontynencie europejskim liczba ich sięga 12000, a może wynosić nawet dwu lub trzykrotnie więcej (GAULD i in. 1990; BANASZAK 1994; RAZOWSKI 1997). Tylko
w Wielkiej Brytanii żyje ponad 6000 gatunków (F ITTON i in. 1978).
Opublikowana w tomie 5 „Wykazu Zwierząt Polski” (R AZOWSKI 1997) lista obejmuje 4086 gatunków błonkówek. Nie zawiera ona wszystkich grup
tych owadów. Z 68 rodzin błonkówek występujących w Polsce, w wymienionym „Wykazie” opracowano 64; brak jest czterech – Ichneumonidae (przypuszczalnie ok. 3000 gatunków), Dryinidae (ok. 40 gatunków), Bethylidae
(ok. 10 gatunków) i Mymaridae (ok. 120 gatunków). Wiele do życzenia
przedstawia stan poznania niektórych grup Hymenoptera w Polsce. W rzeczywistości ocenia się, że liczba krajowych gatunków błonkówek znacznie
przekracza 8000 (GARBARCZYK 1997b). Dane dotyczące większości grup
mają charakter szacunkowy, wiele gatunków czeka jeszcze bowiem na odkrycie. Dotyczy to zwłaszcza nadrodzin Ichneumonidea, Cynipoidea, Proctotrupoidea, Platygastroidea, Ceraphronoidea i Chalcidoidea. Łącznie liczba gatunków, jakie najpewniej zostaną w przyszłości w Polsce odnalezione, oceniana jest na 1600. Liczbę gatunków wykazanych dotąd z Polski na tle fauny
Europy i świata przedstawiono w tabeli (Tab. I).
R o ś l i n i a r k i – Symphyta. Znajomość fauny krajowej tej grupy
w dużej mierze opiera się na starych publikacjach, jeszcze z XIX
i pierwszej połowy XX stulecia. Bardzo nierównomierne jest też poznanie
poszczególnych regionów kraju. Liczba 636 gatunków wykazanych w Polsce,
w porównaniu z krajami sąsiedzkimi, jest niższa: z europejskiej części byłego
ZSRR wykazano 868 gatunków, z Finlandii – 708 gatunków.
O w a d z i a r k i – Parasitica. Pasożytnicze błonkówki pełniące
istotną (choć często, w zależności od podejścia, przecenianą lub niedocenianą) rolę w funkcjonowaniu ekosystemów, przyczyniają się w poważnym stopniu do utrzymywania w nich równowagi ekologicznej. Biorą bowiem udział w
ograniczaniu liczebności niemal wszystkich grup owadów i niektórych pajęczaków. Występują we wszystkich typach ekosystemów, wszędzie tam, gdzie
żyją żywiciele ich larw. Dotychczas wykazano w Polsce 2459 gatunków (Tab.
I) owadziarek, czyli tzw. błonkówek pasożytniczych (Parasitica). Stanowią
więc one około 84% ogółu gatunków (ich liczba szacowana jest na w przybliżeniu 8800) owadów błonkoskrzydłych żyjących w naszym kraju. Stan poznania tej grupy pozostawia jednak wiele do życzenia i można bez obawy popełnienia większego błędu przyjąć, zgodnie z szacunkami specjalistów (GAR BARCZYK 1997a; HUFLEJT 1997; MALCHER, H UFLEJT 1997; WIŚNIOWSKI
1997), że należy się spodziewać wykrycia w Polsce jeszcze wielu gatunków
błonkówek z tej grupy.
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Tab. I. Liczba gatunków Hymenoptera poszczególnych rodzin stwierdzonych w Polsce na tle
szacowanej liczby tych owadów w Europie i na świecie (według RAZOWSKIEGO 1997,
Apoidea z BANASZAKA (1991) i BANASZAKA (dane nie publikowane).
The number of Hymenoptera species in particular families recorded from Poland
compared with their estimated number in Europe and Worldwide (after RAZOWSKI
1997, Apoidea after B ANASZAK (1991) and BANASZAK (data not published).

Takson

Polska

Europa

Świat

Liczba
gatunków
możliwych
do odnalezienia w Polsce

1

2

3

4

5

40
160
45
8
800
130
120
6000
100
80
100
60

kilka
kilka
1-2

3000
420
1175
4800
110
2000
800
420
9500
7700

15
1–3

Hymenoptera
Symphyta
Xyelidae
Pamphiliidae
Megalodontidae
Blasticotomidae
Argidae
Cimbicidae
Diprionidae
Tenthredinidae
Xiphydriidae
Siricidae
Cephidae
Orussidae
Apocrita
Chrysididae
Scoliidae
Tiphiidae
Mutillidae
Sapygidae
Eumenidae
Vespidae
Pompilidae
Formicidae
Sphecidae
Colletidae
Andrenidae
Halictidae

4055
636
3
38
4
1
21
29
19
484
5
12
19
1
3450
70
2
6
7
4
49
14
81
98
205
37
94
103

12
56
?
1
40
?
?
700
?
?
3
170
20
13
40
6
150
20
800
200
1200
90
300
200

kilka
kilka
kilka
100

7
1
kilka
1
kilkanaście
kilka
20
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Melittidae
Megachilidae
Anthophoridae
Apidae
Braconidae
Paxylommatidae
Trigonalyidae
Evaniidae
Aulacidae
Gasteruptiidae
Stephanidae
Ibaliidae
Charipidae
Figitidae
Eucoilidae
Cynipidae
Heloridae
Proctotrupidae
Diapriidae
Scelionidae
Platygastridae
Ceraphronidae
Megaspilidae
Leucospidae
Chalcididae
Eurytomidae
Torymidae
Ormyridae
Eucharitidae
Perilampidae
Pteromalidae
Eupelmidae
Encyrtidae
Signiphoridae
Aphelinidae
Elasmidae
Tetracampidae
Eulophidae
Trichogrammatidae

2
11
91
87
40
1036
2
1
2
3
11
0
3
15
12
20
104
4
27
120
66
56
9
5
1
9
69
76
7
1
13
265
11
132
3
45
5
5
282
39

3

4

5

40000
14
75–90
400
150
500
140
19
200
300
1000
1300
10
310
2300
3000
1100
360
450
140
1875
1425
1150
90
380
260
4115
900
3825
80
1120
260
50
3900
675

150
1–2

33
250
300
80
6
1
3
20
20
1
3
100
250
50
240
200
100–120
80

1
1–2
kilka
1
5
13
30
35
13
230
84
54
70
45
1
14
23
20–25
2
1
5–7
180–200
13–15
160–170
10–12
2
3–4
200
10
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T y b e l a k i – Proctotrupoidea (sensu lato). Grupa traktowana do
niedawna jako jedna nadrodzina (np. GAULD i B OLTON 1988), są obecnie
dzielone na dwie odrębne nadrodziny: Proctotrupoidea (sensu stricto) z rodzinami: Heloridae, Proctotrupidae i Diapriidae, oraz Platygastroidea z rodzinami: Scelionidae i Platygastridae (wymieniono rodziny, których przedstawiciele występują na terenie Polski). W skali świata zaliczanych jest do nich
około 5700 gatunków. Wszystkie tybelaki są parazytoidami; larwy ich rozwijają się kosztem jaj lub larw innych owadów i pająków. Gatunki należące do
rodziny Heloridae atakują sieciarki z rodziny Chrysopidae; przedstawiciele
rodziny tybelakowatych (Proctotrupidae) larwy chrząszczy i muchówek z rodziny Mycetophilidae; ogromna większość Diapriidae jest parazytoidami larw
muchówek; Scelionidae rozwijają się kosztem jaj rozmaitych grup owadów
i pająków, a Platygastridae są w większości jajowo-larwalnymi parazytoidami
muchówek z rodziny Cecidomyiidae. Większość gatunków tybelaków należy
uznać za pożyteczne z punktu widzenia gospodarki ludzkiej, jako entomofagi przyczyniają się one bowiem do ograniczania liczebności szeregu szkodliwych owadów, a ogólnie do zachowania równowagi ekologicznej w zasiedlanych przez nie ekosystemach. Niektóre z nich, na przykład przedstawicieli
rodzajów Telenomus HALIDAY i Trissolcus ASHMEAD, próbowano wykorzystać do biologicznego zwalczania szkodników. Do połowy lat siedemdziesiątych tybelaki praktycznie rzecz biorąc nie były w Polsce badane, a prace faunistyczne na temat tej grupy zaczęły się ukazywać (z jednym wyjątkiem – MICZULSKI 1965) dopiero w latach osiemdziesiątych (GARBARCZYK 1981,
1982, 1989; GARBARCZYK i in. 1986; Miczulski 1983). Dotychczas z terenu
Polski wykazano 273 gatunki tybelaków (GARBARCZYK 1997a), co stanowi
zapewne nie więcej niż 40% ogółu występujących na jej terenie gatunków
(Tab. I). Niestety stan poznania tej grupy w naszym kraju pozostawia jeszcze
bardzo wiele do życzenia, nie były bowiem dotychczas prowadzone badania
w znakomitej większości krain zoogeograficznych (ogromna większość
stwierdzonych do tej pory gatunków została wykazana z obszaru Niziny Mazowieckiej).
B l e s k o t k i – Chalcidoidea. Bleskotki stanowią dużą grupę błonkówek, która jednak ze względu na niewielkie rozmiary ciała i trudności taksonomiczne nie była w Polsce szczegółowo badana. Dane dotyczące Chalcidoidea Polski rozproszone są w ponad 420 pracach, mimo to nadal niewiele
wiemy zarówno o składzie gatunkowym (wykazano dotąd około 60% gatunków bleskotek z ich przewidywanej liczby w Polsce) jak i liczebności Chalcidoidea w środowiskach naturalnych i kulturowych.
M ę c z e l k o w a t e – Braconidae. W większości bardzo drobne
błonkówki, pasożytujące na owadach i pająkach. Po Ichneumonidae najliczniejsza w gatunki grupa błonkówek: na świecie opisano 40 tysięcy, z Polski
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znanych jest 1036. Pomimo tak wysokiej liczby stwierdzonych w kraju gatunków, grupa poznana jest bardzo słabo. Brak też opracowań regionalnych
(RAZOWSKI 1997).
G ą s i e n i c z n i k i – Ichneumonidae. W Polsce rodzina ta liczy
około 3000 gatunków. Jej przedstawiciele występują we wszystkich środowiskach lądowych, gdzie znajdują tysiące gatunków żywicielskich, należących
do większości rzędów owadów oraz do Arachnida i Pseudoscorpionida. Jeden
gatunek – Agriotypus armatus CURT. poraża w potokach larwy Trichoptera.
Żywiciele Ichneumonidae należą do wszystkich poziomów troficznych.
W lasach o drzewostanach sosnowych na siedlisku boru świeżego stwierdzono ponad 1000 gatunków (SAWONIEWICZ, w druku).
Ż ą d ł ó w k i – Aculeata. Jedynie Apoidea i Formicidae są w miarę
dobrze poznane. Pozostałe rodziny nie były po II wojnie światowej przedmiotem systematycznych badań, poza niewielkimi obszarami kraju. Poniżej
zamieszczono krótkie informacje o ważniejszych i liczniejszych grupach żądłówek.
N a s t e c z n i k o w a t e – Pompilidae. Bogata w gatunki grupa
– w Polsce stwierdzono ich 81. Samice większości nastecznikowatych są wyspecjalizowanymi drapieżcami, polującymi na pająki, które stanowią pokarm dla ich larw. Spośród gatunków występujących w Polsce tylko przedstawiciele rodzajów Evagetes LEPELETIER i Ceropales LATREILE są w stadium
larwalnym kleptopasożytami innych nastecznikowatych. Stan poznania
w Polsce tej rodziny jest słaby. Dotąd polskie nastecznikowate nie zostały całościowo opracowane, a większość danych pochodzi sprzed II wojny światowej i wymaga rewizji.
Z ł o t o l i t k i – Chysididae. Larwy złotolitek są kleptopasożytami
samotnie żyjących żądłówek – Apoidea, Sphecidae i Vespidae. W Europie
żyje około 170 gatunków, w Polsce około 70 (BANASZAK 1980a; RAZOWSKI
1997).
O s o w a t e – Vespidae. Najpospolitsza rodzina błonkówek. Gatunki
społeczne oraz ich pasożyty. Dorosłe żywią się pokarmem roślinnym, głównie nektarem kwiatów. Uciążliwe, zwłaszcza w miastach, ze względu na dobieranie się do owoców lub innych produktów bogatych w cukier, a nawet do
mięsa. Larwom dostarczają pokarmu zwierzęcego; są to przeważnie upolowane owady. Zdobycz znoszona dla larw nie jest paraliżowana, lecz podawana w postaci papki. Gniazda mają postać plastrów. Dotychczas opisano około 800 gatunków, z których 20 żyje w Europie, a z Polski wykazano ich 14
(P UŁAWSKI 1967; RAZOWSKI 1997).
K o p u ł k o w a t e – Eumenidae. Obok Vespidae należą do nadrodziny Vespoidea. Gatunki samotne. Pokarm dla młodych stanowią sparaliżowane owady, nigdy nie rozdrobnione na papkę: gniazda nie mają postaci pla-
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stra. Dotychczas opisano ponad 2000 gatunków, z których w Europie żyje
blisko 250, a w Polsce około 50 (PUŁAWSKI 1967).
G r z e b a c z o w a t e (osy grzebiące) – Sphecidae. Drapieżne,
bardzo ruchliwe owady. Samice wygrzebują norki w ziemi, do których znoszą
sparaliżowane ukłuciem żądła larwy oraz dorosłe owady i pająki. Imagines
licznie odwiedzają kwiaty, przede wszystkim z rodziny baldaszkowatych
i złożonych. Sphecidae są dużą rodziną, szczególnie liczną w tropikach. Dotychczas opisano około 7700 gatunków, z których blisko 1200 występuje
w Palearktyce. Z Polski znanych jest około 210 gatunków (NOSKIEWICZ, PUŁAWSKI 1960; RAZOWSKI 1997).
P s z c z o ł y – Apoidea. Stanowią dużą nadrodzinę, szacowaną na
około 20 tys. gatunków na świecie. Od ukazania się słynnego dzieła Krzysztofa KLUKA (1780) w naszym kraju powstało do dziś około 300 publikacji na
temat pszczół Apoidea (bez rodzaju Apis LINNAEUS). Pomimo znacznej liczby prac, dane o rozmieszczeniu i składzie gatunkowym pszczół w Polsce są
niepełne. Wynika to głównie z nierównomiernego zbadania poszczególnych
części kraju, ponadto występowanie wielu gatunków wykazanych dawniej
wymaga potwierdzenia. Dotychczasowe informacje o pszczołach w Polsce
pochodzą w dużej mierze z prac powstałych przed półwieczem lub jeszcze
wcześniej. Trudności identyfikacyjne sprawiły, że szczególnie w przeszłości
popełniano wiele błędów. Sprawdzenia zatem wymagają zwłaszcza starsze
kolekcje. W Polsce stwierdzono do tej pory ponad 450 gatunków (BANA SZAK 1991). W Europie i w Polsce występują przedstawiciele siedmiu rodzin:
Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae, Anthophoridae
i Apidae. Odwiedzają kwiaty dla zbioru nektaru i pyłku. Jak rzadko która
grupa w Polsce, pszczoły doczekały się synetycznych opracowań: „Pszczoły
i zapylanie roślin” (BANASZAK 1987), „Ekologia pszczół” (BANASZAK 1993),
„Nasze trzmiele” (DYLEWSKA 1996), „Natural Resources of wild bees in Poland” (BANASZAK 1992), „Trzmiele Polski” (BANASZAK 1993), „Changes in
fauna of wild bees in Europe” (BANASZAK 1995). Jest też bardzo bogata literatura pszczelarska, zwłaszcza poradników i podręczników, np. ostatnio wydano podręcznik akademicki „Pszczelnictwo” pod red. J. PRABUCKIEGO
(1998). Pszczoły są grupą wyjątkową wśród zwierząt: całkowicie uzależnione
od pokarmu kwiatowego w największym stopniu spełniają funkcję czynnika
pośredniczącego w krzyżowym zapylaniu roślin. Swoje larwy, w przeciwieństwie do innych żądłówek, karmią wyłącznie mieszaniną nektaru i pyłku, lub
wydzieliną gruczołów gardzielowych, tzw. mleczkiem pszczelim. Znaczenie
pszczół należy oceniać z punktu widzenia ich roli jako zapylaczy roślin
uprawnych, nie mówiąc już o roli biocenotycznej, oraz podług wartości produktów pszczoły miodnej. Istnieje obiegowa opinia, że wartość pszczoły
miodnej jako zapylacza upraw jest około 10-cio krotnie wyższa od produk-
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tów – miodu, wosku, propolisu, mleczka i jadu. Około 20% naszych upraw,
czyli 2,7 mln ha, wymaga zapylenia przez owady. Wiele tych roślin zapylają
wyłącznie lub prawie wyłącznie owady: grykę, słonecznik, koniczyny, lucernę, drzewa owocowe, zwłaszcza jabłonie, truskawki, maliny, porzeczki,
agrest, warzywa, kapustę nasienną i inne. Wynika z tego, jak istotna rola
przypada owadom zapylającym w produkcji rolnej, sadownictwie i warzywnictwie. Dotyczy to głównie pszczoły miodnej Apis mellifera L., a pszczoły
dziko żyjące, jak samotnice i trzmiele, spełniają pomocniczą rolę. Warto jednak podkreślić, że mają one zasadniczy udział w zapylaniu takich roślin jak
lucerna i koniczyna czerwona. Właśnie z powodu zbyt niskiej liczebności dzikich zapylaczy w naszym kraju, nieopłacalna jest produkcja nasienna lucerny. Interesująco przedstawia się wartość plonów obliczonych dla pięciu roślin uprawianych w Polsce (w mln USD): nasiona lucerny – 1,9; koniczyny
czerwonej – 21,5; rzepaku – 8,5; gryki – 8,7; owoce jabłoni – 18,7–303,3.
Ogólny efekt ekonomiczny dobrego zapylania kwiatów pięciu roślin jest
równy 59,2–343,8 mln USD. W tym wartość plonów uzyskanych z działalności pszczoły miodnej wynosi 40,6–311,4 mln USD, a łącznie tylko przez dziko
żyjące pszczoły – 18,5–32,4 mln USD (BANASZAK, CIERZNIAK 1995).
M r ó w k i – Formicoidea. W Polsce dotychczas stwierdzono występowanie 98 gatunków mrówek. Z tej liczby 93 to formy żyjące w wolnej przyrodzie. Od czasu wydania katalogu mrówek Polski (PISARSKI 1975) liczba znanych u nas gatunków wzrosła o 20, z czego aż 16 wykazano w ostatnich
trzech latach w wyniku przeglądu i weryfikacji oznaczeń dawnych zbiorów,
a także specjalnych poszukiwań terenowych w kilku zaledwie wybranych regionach. Chociaż trudno przypuszczać, aby w skali kraju możliwe było wykrycie więcej niż kilku kolejnych gatunków, to jednak luki w stanie poznania
fauny poszczególnych regionów geograficznych są duże. Z gatunków występujących w Polsce zaledwie ok. 40% to formy mniej lub bardziej pospolite,
zwykle eury- i politopowe, którym antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego nie zagrażają albo nawet są dla nich korzystne. Do takich
należą przede wszystkim Myrmica rubra L., Lasius niger (L.), Tetramorium
caespitum (L.) czy Formica fusca L. Resztę stanowią gatunki występujące nielicznie lub sporadycznie (po ok. 30%) – potencjalnie lub aktualnie zagrożone.
2. 2. Próby ocen liczebności

O w a d z i a r k i . Zarówno liczebność, jak i zróżnicowanie gatunkowe tych owadów w poszczególnych środowiskach wahają się w szerokich
granicach, choć zawsze są one, w porównaniu do innych grup owadów, dość
wysokie. Stosunkowo wysoką liczebność osiągają nie tylko w środowiskach
naturalnych, ale i niektórych kulturowych, dość licznie reprezentowane bywają nawet w zieleni miejskiej.
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T y b e l a k i . Liczebność tybelaków jest zwykle dość wysoka. W badanych środowiskach leśnych wahała się od 0,14 do 1,26 osobnika/dobę/pułapkę (typu Moericke, go, tzw. żółtą miskę) w koronach drzew i od 0,86 do
9,53 w runie, co stanowiło odpowiednio 15,5–23,9 i 34,5–60,2% całkowitej liczebności występujących w tych ekosystemach błonkówek (G ARBARCZYK
i in. 1986). Nie ulega więc wątpliwości, że pełnią one w tych środowiskach
dość istotną rolę.
B l e s k o t k i . Występują w środowisku naturalnym zwykle w dużej
liczbie gatunków reprezentowanych przez niewielką liczbę osobników. Zależność ta znalazła potwierdzenie w badaniach prowadzonych przez Szczepańskiego w grądach Puszczy Białowieskiej (SZCZEPAŃSKI 1983). W trakcie
2 lat badań zebrał on 5285 osobników bleskotek reprezentujących 421 gatunków; dwie trzecie z nich (66,2%) było reprezentowane przez 5 i mniej
okazów, a udział gatunków stwierdzonych na podstawie jednego osobnika
wyniósł aż 31,2%. Badania prowadzone przez M ICZULSKIEGO wykazały
znaczną różnorodność gatunkową bleskotek w uprawach roślin rolniczych.
Podczas badań nad fauną błonkówek występujących w uprawach rzepaku zebrał on 8327 egzemplarzy tych błonkówek reprezentujących około 170 gatunków (MICZULSKI 1968a, 1968b). Badania przeprowadzone w uprawach
zbożowych wykazały, iż wśród 4561 okazów złowionych błonkówek, bleskotki były reprezentowane przez 2066 osobników (około 45%) i 121 gatunków,
przy czym 62,8% gatunków Chalcidoidea było reprezentowane przez 5
i mniej okazów, a liczba gatunków stwierdzonych na podstawie jednego
osobnika wyniosła aż 32,2% (MICZULSKI 1983) – te dwie ostatnie liczby są
prawie identyczne jak te uzyskane przez SZCZEPAŃSKIEGO. Fakt ten ilustruje
wrażliwość Chalcidoidea na lokalne ekstynkcje wywołane zaburzeniami w
środowisku.
G ą s i e n i c z n i k i . Występowanie ilościowe (zagęszczenie) poszczególnych gatunków uzależnione jest od zagęszczenia żywicieli. W przypadku masowego występowania żywiciela pojawiają się również licznie jego
parazytoidy, szczególnie wyspecjalizowane. Ichneumonidae, w porównaniu
do innych rodzin Hymenoptera, należą do grupy o średnim zagęszczeniu.
W lasach grądowych w Niemczech w wierzchniej warstwie gleby i w runie
średnie zagęszczenie wyniosło 34 egz./1 m2/1 rok (Hilpert 1989). Oczywiście
w skali całego drzewostanu zagęszczenia są dużo większe, ale brak jest danych.
Ż ą d ł ó w k i.
P s z c z o ł y . Dla produkcji nasiennej, poza zróżnicowaniem gatunkowym, ważne jest także zagęszczenie pszczół. W badaniach pszczół, a dotyczy to również innych owadów, stosunkowo późno zaczęto się interesować
ocenami ich zagęszczeń. W zasadzie dopiero po II wojnie światowej rozpo-
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częto badania w tym kierunku. Wcześniej badacze-fauniści głównie rejestrowali skład gatunkowy fauny, ewentualnie podając liczbę osobników rzadszych gatunków. Zainteresowanie wzrostem produkcji nasiennej niektórych
roślin pastewnych w latach 60. naszego stulecia spowodowało podjęcie badań nad zapylaczami, zwłaszcza lucerny i koniczyny czerwonej. Najlepiej poznano skład gatunkowy i liczebność trzmieli na koniczynie czerwonej.
W pierwszej połowie lat 70. grupa badaczy, m. in. M. BILIŃSKI, A. KOSIOR,
A. RUSZKOWSKI, S. S OWA, imponującym wysiłkiem przebadali 415 plantacji
koniczyny niemal we wszystkich ówczesnych województwach. Szczegółowe
wyniki tych badań opublikowane zostały w Pszczelniczych Zeszytach Naukowych w latach 1989–1991, a ich syntezę zawierają artykuły RUSZKOWSKIEGO
i in. (1992) oraz BILIŃSKIEGO i in. (1992). Wyniki tych badań mają również
znaczenie praktyczne, wskazując na najlepsze w kraju rejony lokalizacji
plantacji nasiennych koniczyny czerwonej. Pierwsze oceny zagęszczeń Apoidea w środowiskach naturalnych zostały podjęte na przełomie lat 70. i 80.
przez J. B ANASZAKA, poprzedzone opracowaniem metody pasów, zwanej
też metodą transektów linowych. Wobec wątpliwości odnośnie do obliczania
zagęszczeń przez wcześniejszych badaczy z bardzo różnych powierzchni, wyznaczono wielkość jednej, powtarzalnej statystycznie próby (B ANASZAK
1980b). Dziś dysponujemy ocenami zagęszczeń pszczół z różnych ekosystemów trawiastych i leśnych, które świadczą o współczesnych zasobach naturalnych tych owadów (Tab. II). Badania nad zasobami owadów zapylających
należą do priorytetowych i stanowią jedno z głównych osiągnięć w dziedzinie
apidologii w ostatnim dziesięcioleciu. Dały one podstawy do podjęcia badań
nad ekologią pszczół, a w przyszłości pozwolą na obiektywną ocenę ewentualnych zmian fauny.
3. Ocena zagrożeń Hymenoptera
3. 1. Rozpoznanie zagrożeń Hymenoptera w krajach Europy

Informacje dotyczące zagrożeń europejskich Hymenoptera są dość rzadkie i trudne do uzyskania. Brak jest dokładnego bilansu, a dostępnych informacji na ten temat jest niewiele. Podstawowym źródłem informacji jest lista
zagrożonych gatunków, podana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Surowców Naturalnych (IUCN). Sporządzona została na podstawie
czerwonych list regionalnych lub państwowych i zawiera dane zebrane do
roku 1988. Lista ta może niepokoić, bo zawiera 960 spośród 12000 znanych
nam europejskich gatunków, co stanowi około 8%. W przypadku niektórych
grup wskaźnik ten jest jeszcze wyższy (COLLINS 1987; GAULD i in. 1990).
Do końca lat 80. nie dysponowaliśmy żadnymi danymi na temat zagrożeń
błonkoskrzydłych z większości państw europejskich: Albanii, Bułgarii, Cy-
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Tab. II. Porównanie zagęszczeń Apoidea w środowiskach seminaturalnych i antropogenicznych (wg różnych autorów, z B ANASZAKA 1992).
Comparison of Apoidea density in seminatural and anthropogenic habitats (according to various authors, after B ANASZAK 1992).
Środowisko
Habitat

Zagęszczenie [osobn./ha]
Density [indiv./ha]

Zakres

Średnia

Murawy kserotermiczne (Kotlina Toruńska)

510,0 – 1000,6

805,1

Murawy kserotermiczne w dolinie dolnej Wisły

1127,0 – 1330,0

1229,0

Murawy kserotermiczne w Wielkopolskim
Parku Narodowym

214,5 – 752,0

483,2

Przydroża i zadrzewienia

122,0 – 591,0

334,9

Przydroża i zadrzewienia w krajobrazie
rolniczym o urozmaiconej strukturze

37,5 – 900,0

411,4

Przydroża i zadrzewienia w krajobrazie
rolniczym o uproszczonej strukturze

25,0 – 287,1

109,8

Środowiska ruderalne

788,0 – 997,2

887,6

Lasy (Kotlina Toruńska)

370,5 – 620,5

497,7

Uprawy lucerny

45,0 – 3230,0

442,7

Uprawy koniczyny czerwonej

350 – 13530

1570

Uprawy rzepaku

75,0 – 140,0

117,0

pru, Gibraltaru, Grecji (?), Węgier, Islandii, Włoch, Lichtensztajnu, Holandii, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, krajów byłej Jugosławii
(?), aczkolwiek w części z tych państw istnieją przepisy chroniące owady.
Niezależnie od powyższego stwierdzenia, generalnie trzeba powiedzieć,
że w niektórych krajach UE prowadzi się też bogate programy restytucji wymarłych gatunków owadów i programy ich monitoringu. Do wiodących, poza
USA, w dziedzinie ochrony owadów można zaliczyć: Wielką Brytanię, Holandię czy Francję. Unia Europejska wydaje poprzez Radę Europy opracowania poświęcone ochronie gatunków i ekosystemów. Pośród tych publikacji, błonkówek dotyczą przynajmniej dwie (numerowane wg kolejności ukazywania się): publikacja nr 44 „The biological significance and conservation
of Hymenoptera in Europe 1990” oraz publikacja nr 51 „Towards the conservation of aculeate Hymenoptera in Europe 1991”.
Największy wkład do czerwonej listy Hymenoptera wniosły: Austria, Belgia, Niemcy i Wielka Brytania. Główne gatunki wymienione na istniejących
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czerwonych listach zestawił DAY (1991), nie uwzględniające krajów nie będących członkami UE. COLLINS i WELLS (1987) w skrócie opisują wszystko,
co dotyczy legislacji i identyfikacji zagrożonych gatunków.
W dawnym Związku Radzieckim nie istnieją ustalenia prawne dotyczące
ochrony błonkoskrzydłych, ale wydano Czerwoną Księgę, która zawiera kolorowe plansze z 24 gatunkami błonkówek, w tym 15 przedstawicielami pszczół. Istnieje też Czerwona Księga Karelli (1995), zawierająca 3 rzadkie tam
gatunki błonkówek: Pseudoclavellaria amerina L. (Cimbicidae), Vespa crabro L. (Vespidae) i Dolichomitus imperator KRIECHB. (Ichneumonidae).
Czerwoną księgę zwierząt wydano również na Ukrainie (1994). Umieszczono w niej 65 gatunków błonkówek, w tym 33 gatunki rośliniarek, jednego
przedstawiciela gąsieniczników oraz 31 gatunków żądłówek, z czego 10 gatunków stanowią trzmiele.
3. 2. Ocena zagrożeń Hymenoptera w Polsce

R o ś l i n i a r k i . Rośliniarki zajmują sporo miejsca na czerwonych listach, zwłaszcza w Niemczech. Wydaje się, że zagrożeniem dla roślinożernych zwierząt, do których wszakże Symphyta należą, jest coraz intensywniejsze rolnictwo, stosujące pestycydy i środki chwastobójcze. I to może być
przyczyną powolnego zanikania rośliniarek, szczególnie że są one w dużym
stopniu wyspecjalizowane, niezdolne do przestawienia się na inne rośliny żywicielskie.
O w a d z i a r k i . Ogólnie można stwierdzić, że najbardziej zagrożone są gatunki o silnie wyrażonej wybiórczości środowiskowej i pokarmowej –
mono- i oligo- topy i fagi, zwłaszcza związane z rzadkimi, ustępującymi lub
ginącymi żywicielami. Owadziarkom zagrażają więc te same czynniki wywołane działalnością człowieka, co praktycznie wszystkim błonkówkom,
a zwłaszcza niszczenie zasiedlanych przez nie środowisk.
Bleskotki w przeważającej większości są parazytoidami i hiperparazytoidami innych bezkręgowców, inne są fitofagami odżywiającymi się nasionami
drzew i krzewów (Torymidae: Megastigmus D ALMAN) lub tworzą wyrośla
(Eurytomidae: Tetramesa WALKER). Przyczyniają się one do zwiększania różnorodności biologicznej poprzez zmniejszanie konkurencji ze strony gatunków mających tendencje do dominacji i tym samym zapobiegają eliminacji
gatunków słabszych (L ASALLE, GAULD 1992, 1993). Wyginięcie jednego lub
kilku gatunków parazytoidów będących decydującymi czynnikami ograniczającymi populację określonego roślinożercy może w efekcie doprowadzić do
jego nadmiernego rozmnożenia i w dalszej perspektywie do wyeliminowania
pewnych gatunków roślin ze środowiska. Kolejnym skutkiem jest ekstynkcja
wyspecjalizowanych roślinożerców związanych z tymi roślinami, ich parazy-
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toidów i hiperparazytoidów. W rezultacie zostaje zachwiana lub wręcz zniweczona cała skomplikowana struktura powiązań między wieloma gatunkami (LASALLE 1993).
Bleskotki nie są włączane na czerwone listy gatunków zagrożonych w żadnym kraju Europy, gdyż na obecnym etapie wiedzy trudno jest ocenić zagrożenie poszczególnych gatunków (grupa słabo poznana; rozmieszczenie większości gatunków znane jest tylko wyrywkowo; stopień zagrożenia bleskotek
zależy od zagrożenia ich żywicieli). Ze względu na niewielkie rozmiary ciała,
w grupie tej brak jest gatunków zagrożonych przez kolekcjonerów.
G ą s i e n i c z n i k i . Tylko jeden przedstawiciel Ichneumonidae
– Dolichomitus imperator znalazł się w „Czerwonej księdze” dla Karelii
(1995). Dla terenów Polski, jako godne ochrony, wymienione zostały gatunki
występujące rzadko i mające największe wymiary ciała z rodzajów: Dolichomitus i Megarhyssa (PISARSKI i in. 1992). Są one parazytoidami ksylofagów.
Ż ą d ł o w k i – Aculeata.
P s z c z o ł y i p s z c z e l a r s t w o . Obserwując gwałtowne
przemiany środowiskowe, niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: jak było
dawniej i czy obecny stan fauny odbiega na przykład od tego co było na początku naszego stulecia? Odpowiedź znajdujemy m.in. w niedawno opublikowanych trzech ważnych, syntetycznych publikacjach książkowych: „Natural resources of wild bees in Poland”, „Changes in fauna of wild bees in Europe”, pod red J. BANASZAKA (1992, 1995) oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” pod red. Z. GŁOWACIŃSKIEGO (1992),
z rozdziałem poświęconym również pszczołom. W skali całego kraju stwierdza się ewidentne przykłady zanikania gatunków rzadkich, znajdujących się
poza granicą zwartego zasięgu. Analiza fauny ujawnia wyginięcie
z obszaru Polski w ciągu ostatniego półwiecza przynajmniej 3,3% gatunków
Apoidea, a być może dotyczy to także przynajmniej dalszych 8% gatunków.
Z kolei badania porównawcze fauny pszczół prowadzone na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej wykazały, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nie nastąpiły zasadnicze zmiany w składzie gatunkowym fauny i w jej strukturze dominacyjnej. Nie wyklucza się natomiast spadku liczebności niektórych przynajmniej gatunków. Należy podkreślić, że te dwa stwierdzenia nie są ze sobą
sprzeczne, tylko dotyczą: jedno skali kraju, drugie zaś skali regionu. Dla niektórych gatunków Apoidea antropogeniczne przekształcenia środowiska naturalnego nie zawsze są szkodliwe. Czasem są wręcz korzystne, zwiększają bowiem zróżnicowanie środowisk (np. suburbia), co prowadzi do wkraczania nowych gatunków i ostatecznie powoduje wzrost zróżnicowania gatunkowego.
Korzystny z punktu widzenia praktyki rolniczej import trzmieli może
mieć w przyszłości negatywny wpływ na rodzime populacje, poprzez możliwość zawleczenia innych gatunków i podgatunków trzmieli, zniekształcenie
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puli genowej rodzimych gatunków, a także wprowadzenie nowych patogenów i szkodników. Dotychczasowa praktyka rolnicza wskazuje, że nie byłoby
wskazane wstrzymywanie importu trzmieli do zapylania roślin. Trzeba jednak w tym zakresie przeprowadzać akcję informacyjną i edukacyjną, zwłaszcza wśród służb celnych i samych rolników.
Z drugiej strony znany jest naukowcom fakt, że w kraju działają nielegalnie ajenci firm zagranicznych, odławiający matki trzmiele i przemycający je
za granicę firmom hodowlanym. Ten proceder – choć trudny do oceny –
uważać należy za pewne zagrożenie dla rodzimych populacji trzmieli z podrodzaju Bombus (s. str.) (BANASZAK 1996).
Jeśli prześledzić ostatnie trzydziestolecie (1970–1999) w Polsce pod
względem liczby rodzin pszczoły miodnej Apis mellifera L., produkcji miodu
i jego skupu, to widzimy, że wszystkie te czynniki zmieniały się w sposób falowy. Od połowy lat 80. nastąpił wyraźny regres w polskim pszczelarstwie.
Jeszcze na początku lat 90., według danych szacunkowych, było około miliona rodzin pszczelich, skupionych w rękach około 100 tys. pszczelarzy. W porównaniu z połową lat 80. był to spadek o około 40% (GROMISZ 1995). Przyczyną były zarówno niekorzystne warunki ekonomiczne (PIDEK 1991), jak
również warroza – groźna choroba pasożytnicza pszczół – wywołana przez
roztocza Varroa jakobsoni OUDEM . W naszym kraju pierwsze stanowiska
tego pasożyta zarejestrowano wiosną 1980 roku (CHMIELEWSKI 1985).
W niektórych badanych gminach pasożyt był sprawcą ginięcia około 25% pasiek rocznie (PIDEK 1986). Rodziny pszczele nie leczone, niezależnie od rasy
matki, ginęły w trzecim roku trwania choroby. Wcześniej tak drastyczny spadek pogłowia pszczoły miodnej nastąpił tylko wskutek działań wojennych
i okupacji. Wówczas stan rodzin pszczelich zmalał o połowę, tj. z 1 mln 450
tys. w roku 1939 do 750 tys. w roku 1945.
W końcu roku 1998 liczba zarejestrowanych rodzin wynosiła zaledwie 790
tys., a liczba pszczelarzy spadła do 48 tys. (Tab. III).
W analogicznym czasie, tj. w latach 1992–1996, w krajach Unii Europejskiej liczba rodzin pszczelich zwiększyła się o 6,4%, nastąpiło też istotne
zwiększenie liczby osób zajmujących się pszczelarstwem, jako alternatywnym źródłem dochodu o 10,8%.
Spadek liczby rodzin pszczoły miodnej ogranicza przede wszystkim możliwości ich wydzierżawiania do zapylania sadów. Brak pszczół może być
czynnikiem limitującym przede wszystkim planowanie sadów.
Ten niespotykany dotąd w Polsce spadek liczby pasiek nie jest już wyłącznie problemem samych pszczelarzy, ale staje się zagadnieniem ochrony gatunkowej i ochrony przyrody w Polsce w ogóle. Dalszy kryzys w pszczelarstwie może przynieść nieobliczalne w skutkach konsekwencje w gospodarce
człowieka i natury.
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Tab. III. Stan pszczelarstwa w Polsce w latach 1985–1997 (lata 1985–1988 – dane GUS; lata
1989–1997 dane Polskiego Związku Pszczelarskiego).
Beekeeping in Poland in the years 1985–1987.

Rok

Liczba rodzin pszczelich
[mln sztuk]

%

Bee colonies

Liczba pszczelarzy
[tys.]

%

Number of beekeepers

1985

2,6

100,0

227,0

100,0

1986

2,2

84,6

190,0

83,7

1987

1,9

73,1

156,0

68,8

1988

1,7

65,4

133,5

58,8

1989

2,1

80,8

133,5

58,8

1990

1,5

57,7

139,8

61,6

1991

1,1

42,3

114,5

50,4

1992

1,0

38,5

105,3

46,6

1993

0,7

30,7

85,0

37,4

1994

0,8

30,7

65,0

28,6

1995

1,0

38,5

66,0

29,1

1996

1,06

40,7

65,0

28,6

1997

0,89

34,0

58,0

25,5

Osobnym zagadnieniem z punktu widzenia czystości ras krajowych pszczoły miodnej jest brak jakichkolwiek ograniczeń w przywozie do kraju obcych ras i pełna swoboda ich krzyżowania z pszczołą krajową.
Ochrona genetyczna populacji pszczoły miodnej ma wymiar ogólnoekologiczny, jako cząstkowy składnik w dziele ratowania w obrębie gatunku Apis
mellifera jego wymierających form. Lokalne populacje pszczół, którym grozi
zagłada, kwalifikują się zatem do ochrony na zasadzie rezerwatów przyrody.
W roku 1956 Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach przystąpił do inwentaryzacji pszczoły krajowej. Już podówczas myślano o zorganizowaniu rezerwatów pszczoły rodzimej, to znaczy
o ochronie naturalnych zasobów materiału genetycznego, kształtowanego od
wieków przez miejscowe warunki przyrodniczo-klimatyczne. Już w roku
1978 przystąpiono do organizowania tak zwanych zamkniętych rejonów hodowli, najpierw pszczoły augustowskiej, później kampinoskiej (GROMISZ
1997).
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M r ó w k i . Jak już wspomniano, myrmekofauna Polski w skali całego
kraju jest poznana stosunkowo dobrze, tym niemniej rozpoznanie faunistyczne poszczególnych regionów pozostawia wiele do życzenia. Rzetelna
wiedza faunistyczna jest podstawą oceny stanu i ewentualnych zagrożeń dla
fauny oraz wytyczenia dróg jej ochrony. Inicjatywy badawczej należy oczekiwać przede wszystkim od Parków Narodowych, zwłaszcza mających na swoim terenie środowiska charakterystyczne dla danego regionu (kserotermy,
wydmy, torfowiska itp.), gdzie mogą występować formy stenotopowe, często
endemiczne lub reliktowe – rzadkie i wrażliwe na zmiany siedliskowe. Wyjątkiem i wzorem jest pod tym względem Pieniński Park Narodowy, gdzie poczynając od lat 50., czterokrotnie (ostatnio w latach 1994–98) powtarzane
były specjalistyczne badania myrmekologiczne. Pozwoliło to nie tylko wykazać w Pieninach 55 gatunków mrówek (59% całkowitej liczby znanych gatunków krajowych, występujących w wolnej przyrodzie), ale przede wszystkim określić tendencje zmian w lokalnej myrmekofaunie. Tym samym możliwe było zdefiniowanie zagrożeń i opracowanie racjonalnego planu ochrony
populacji form rzadkich, mających szczególne znaczenie dla teorii i praktyki
zachowania różnorodności biologicznej.
Opublikowana niedawno „Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” zawiera, pośród 70 gatunków błonkówek, 23 gatunki mrówek: 4 zagrożone, 13 potencjalnie zagrożonych i 6 rzadkich (PISARSKI i in.
1992). Po wspomnianych na wstępie uzupełnieniach krajowej listy gatunków
wykaz taki – wzbogacony głównie o formy z dwóch ostatnich kategorii – powinien liczyć nie mniej niż 30 gatunków.
Biologiczną grupą mrówek, której liczebność zmniejsza się wyraźnie
(oprócz tzw. rudych mrówek leśnych – o czym dalej), są formy arborealne,
gniazdujące w drewnie żywych (starych) drzew. Przyczyną tego jest przede
wszystkim obniżenie wieku drzewostanów, a także zanik starych sadów
i pielęgnacja drzew parkowych. Zagraża to zwłaszcza gatunkom z natury
rzadkim (Dolichoderus quadripunctatus (L.), Camponotus vagus (S COP .),
C. aethiops (LATR.), C. fallax (NYL.), C. piceus (LEACH.)), ale coraz rzadziej
spotykane są też kolonie form tradycyjnie uważanych za pospolite, a nawet
szkodliwe (Camponotus herculeanus (L.), C. ligniperda LATR ., Lasius brunneus (LATR.), L. fuliginosus (LATR.)). Warte rozważenia jest wprowadzenie
jakiejś formy ich ochrony (choćby tylko w lasach). Wymaga to przełamania
utartych schematów myślowych. Anachroniczny podział zwierząt na pożyteczne i szkodliwe pokutuje bowiem do dziś w świadomości społecznej – nawet wśród kadry związanej z ochroną przyrody.
Szczególnym zagadnieniem jest stan zagrożenia i możliwości ochrony
mrówek użytecznych gospodarczo. W Polsce przedmiotem tego rodzaju zainteresowania są tylko rude mrówki leśne (podrodzaj Formica s.str.), jako
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ważny czynnik homeostazy biocenoz leśnych. W Europie Środkowej i Północnej występuje 6 gatunków tych mrówek, z których największe znaczenie
dla ochrony lasu ma tzw. grupa „Formica rufa”: F. rufa L., F. polyctena
FÖRST., F. lugubris ZETTERST. i F. aquilonia YARROW (dwa ostatnie bardzo
rzadkie w Polsce).
W latach 60. i 70. zwrócono uwagę na drastyczne zmniejszanie się liczebności rudych mrówek leśnych w Europie Środkowej. Np. w Niemczech liczba
mrowisk na niektórych obszarach zmniejszyła się w ciągu 40 lat o 50–80%
(WELLENSTEIN 1967). W wielu krajach podjęto wówczas monitorowanie populacji tych mrówek. W Polsce inwentaryzacją mrowisk przeprowadzono
w kilku parkach narodowych (Wolińskim, Słowińskim, Wielkopolskim,
Kampinoskim, Świętokrzyskim, Karkonoskim) i w części Lasów Państwowych (m.in. na Śląsku Górnym, w Wielkopolsce, na Pomorzu). Wyniki okazały się fatalne. Na przykład:
– w pięciu nadleśnictwach Śląska Opolskiego w ciągu 12–13 lat (1966/67 –
1979) liczba mrowisk zmniejszyła się łącznie o 57% (P ODKÓWKA, SZCZEPAŃSKI 1980);
– w nadleśnictwach Bielsko i Wisła (Beskid Śląski) w ciągu 12 lat (1967 –
1979) liczba mrowisk zmniejszyła się odpowiednio o 87% i 26% (PODKÓWKA 1985);
– w 10 nadleśnictwach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w ciągu 12
lat (1967 – 1979) liczba mrowisk zmniejszyła się od 38% do 95% (średnio
o 65%) (PODKÓWKA 1984).
– w 25 wybranych nadleśnictwach całej Polski, położonych w transekcie N–S
(Słupsk – Katowice) w ciągu 13 lat (1966/67 – 1979/80) liczba mrowisk
zmniejszyła się łącznie o 44%) (PODKÓWKA 1980).
Dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów leśnych na 1 ha powinno występować co najmniej kilka gniazd mrówek leśnych (GÖSSWALD 1956;
BRUNS 1960; SCHRÖTER 1959). Tymczasem (i to według dawnych danych)
np. w Wielkopolskim PN jedno mrowisko przypada średnio na 8 ha lasu
(WIŚNIEWSKI i in. 1979), w Słowińskim PN – jedno na 2,7 ha (WIŚNIEWSKI i
in. 1981), a w Kampinoskim PN – jedno na 7–25 ha (BOBIŃSKI 1963). Na
Opolszczyźnie w latach 60. (a więc jeszcze przed podanym wyżej drastycznym spadkiem) jedno mrowisko przypadało na 39 ha lasu (W IŚNIEWSKI
1970).
Regres populacji mrówek leśnych na Śląsku jest w dużej mierze wynikiem
skażenia środowiska (PODKÓWKA 1984; SZCZEPAŃSKI , PODKÓWKA 1983).
Tym niemniej w skali całego kraju za główną przyczynę ich regresu należy
uznać intensyfikację gospodarki leśnej, ogólne odmłodzenie drzewostanów
i sposób prowadzenia prac zrębowych. Paradoksem jest, że cechy, które zapewniły mrówkom z podrodzaju Formica s.str. sukces ewolucyjny i dominu-
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jącą pozycję w środowisku (PISARSKI, CZECHOWSKI 1994), obecnie działają
przeciw nim. Mrówki te, zgodnie z ich biologią, opanowują środowiska leśne
w końcowej fazie sukcesji i – potencjalnie – trwale się w nich utrzymują. Raz
usunięte (wraz z lasem) z danego obszaru, mają szansę (zwykle teoretyczną)
wkroczyć do odnowionego drzewostanu, dopiero kiedy znów osiąga on wiek
rębny. Dlatego nieodzowne są działania na rzecz zachowania (zabezpieczenia na czas całego ciągu sukcesji wtórnej) kolonii już istniejących na danym
obszarze. Konsekwencją postępującego zanikania rudych mrówek leśnych są
lasy, których stadium klimaksowemu nie towarzyszy odpowiednie stadium
zoocenozy, co nie może być bez wpływu na zdolności homeostatyczne ekosystemu.
4. Ochrona błonkoskrzydłych
4. 1. Kwestia paradygmatu ochrony prawnej zwierząt

Przed kilkoma laty J. BANASZAK (1990) zaproponował objęcie ochroną
gatunkową wszystkich pszczół dziko żyjących. Dał temu wyraz w artykule zamieszczonym w „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” i odpowiednim piśmie, skierowanym do Departamentu Ochrony Przyrody MOŚZNiL, z dnia 10 kwietnia 1991 r. Chociaż Departament Ochrony Przyrody nadał sprawie właściwy,
oficjalny bieg, propozycja ta nie spotkała się z pozytywną akceptacją części
członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Należy zdawać sobie sprawę z małej skuteczności prawnej ochrony gatunkowej, szczególnie drobnych i trudnych do identyfikacji gatunków. To prawda, że poprawną identyfikację większości pszczół może przeprowadzić tylko
kilku specjalistów w każdym kraju. Trywializując, można by powiedzieć, że
ustawa o ochronie przyrody dotyczyłaby tylko tych kilku najlepszych znawców grupy. Zresztą z podobną argumentacją wystąpił niedawno przeciwnik
ochrony gatunkowej drobnych zwierząt, prof. Pierre RASMONT (1995), na
bydgoskiej konferencji poświęconej zmianom fauny w Europie. Argument
ten, być może jest powodem istnienia tak małej liczby chronionych pszczół
i innych błonkówek w różnych krajach europejskich.
Dotychczasowa argumentacja za ochroną wszystkich pszczół sprowadzała
się do trzech zagadnień: a) wyjątkowego znaczenia Apoidea jako zapylaczy
roślin, b) znacznego zagrożenia tych owadów (na czerwonej liście blisko
50% fauny krajowej) i c) zwrócenia uwagi społeczeństwa na tę ważną, pod
względem biocenotycznym i gospodarczym, grupę zwierząt.
W ostatnich mniej więcej pięciu latach, zarówno w Polsce jak i w innych
krajach europejskich, dziko żyjące pszczoły stały się wartością ekonomiczną
i zaczęto nimi handlować. Dotyczy to na razie jednego gatunku trzmiela
ziemnego Bombus terrestris (L.). Do Polski każdego roku różne firmy impor-
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tują uliki z rodzinami tego gatunku, nad czym próbuje zapanować Departament Ochrony Przyrody. Trzmiele są jednak gatunkami prawnie chronionymi i ministerstwo może tutaj mniej lub bardziej skutecznie sprawować kontrolę. Ponieważ jednak na świecie prowadzi się bardzo intensywnie badania
nad „udomowieniem” również innych błonkówek, należy się wkrótce spodziewać obrotu handlowego większą liczbą gatunków, nie objętych ochroną
prawną. Będzie to sytuacja łatwiejsza dla importera, nie zaś dla podmiotu
sprawującego nadzór nad handlem zwierzętami.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że z uwagi na zapotrzebowanie na rodziny
trzmiele, handel nimi i dość znaczne zyski, miejscowi pseudohodowcy podejmują niepokojące praktyki wyłapywania matek trzmielich i próbują je osiedlać w ulikach. Takie zabiegi skazane są zawsze na niepowodzenie: niefachowcy nie są w stanie rozróżnić właściwych gatunków trzmieli oraz zapanować nad ich hodowlą. Pojawiają się również pogłoski o wyłapywaniu matek
trzmielich i ich przemycaniu na Zachód, o czym była już mowa wyżej. Należy
te naganne zjawiska rozpoznać i znaleźć środki zaradcze.
Reintrodukcja gatunków może być oczywiście zabiegiem korzystnym,
zwiększającym liczebność owadów zapylających. Jest tylko jeden warunek:
zawsze musimy mieć pewność, że chodzi o wprowadzenie gatunków rodzimych.
4. 2. Międzynarodowe i narodowe ustalenia prawne dotyczące błonkoskrzydłych

Owady błonkoskrzydłe nie są chronione w świetle prawa międzynarodowego. W aneksie do Konwencji Berneńskiej „O ochronie gatunków dzikiej
flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk” (1979) umieszczono obszerną listę gatunków, ale nie ma tam przedstawicieli błonkoskrzydłych.
Również czerwona lista i aneksy zarówno z roku 1973 jak i z 1993 Konwencji Waszyngtońskiej CITE, nie zawierają przedstawicieli Hymenoptera
(World Conservation Monitoring Center 1993).
Przedstawiciele błonkówek, 20 gatunków mrówek i jeden gatunek trzmiela, znalazły się jedynie na międzynarodowej czerwonej liście, zawierającej
zwierzęta i rośliny zagrożone wyginięciem w skali światowej IUCN (WAJDA,
ŻUREK 1994).
Jak wstępnie wynika z rozdz. 3.1., wiele krajów nie posiada regulacji
prawnych dotyczących ochrony błonkówek, czy kwestii przyrodniczych
w ogóle. Szereg innych krajów posiada czerwone listy, chociaż nie zawsze
znajdują się na nich błonkoskrzydłe, np. Francja. W grudniu 1986 roku RFN
ogłosiła prawo dotyczące ochrony środowiska naturalnego, które za chronione uznało więcej gatunków owadów niż ich się wymienia we wszystkich innych legislacjach europejskich razem wziętych. Jest pośród nich i spora licz-
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ba gatunków błonkoskrzydłych. Polska chroni wszystkie trzmiele od 1952
roku, chociaż paradoksem był brak do tej pory jakiegokolwiek klucza do ich
oznaczania czy innego opracowania.
4. 3. Sposoby ochrony błonkoskrzydłych według grup systematycznych

O w a d z i a r k i . Stwierdzenie, czy jakiś gatunek owadziarki zasługuje na ochronę jest na ogół skrajnie trudne ze względu na problemy związane z wiarygodną oceną liczebności i rozprzestrzenienia przytłaczającej większości tych błonkówek. Do podstawowych problemów należą: prawidłowe
określenie przynależności gatunkowej (w Polsce brakuje specjalistów do
wielu grup); brak zakrojonych na szerszą skalę badań faunistycznych; fakt,
że wiele gatunków charakteryzuje się krótkimi okresami występowania w sezonie, niekiedy rzędu zaledwie kilkunastu dni, co sprawia, że oceny ich liczebności dokonane tradycyjnymi metodami (na przykład za pomocą czerpaka entomologicznego) są dalekie od rzeczywistości. Nie wiadomo również, z powodu braku wcześniejszych ocen, jaki był uprzednio status właściwie wszystkich czy też niemal wszystkich gatunków należących do tej grupy,
a więc czy obecna rzadkość niektórych z nich jest skutkiem niekorzystnych
zmian zachodzących w środowiskach naszego kraju, czy też może nigdy nie
były one liczne i pospolite.
Wszystkie te trudności sprawiły, że pierwszą próbę wytypowania gatunków owadziarek zasługujących na ochronę podjęto dopiero na początku lat
90. (PISARSKI i in. 1992), a status narażonych lub rzadkich otrzymało dotychczas jedynie 12 ich gatunków: Aulacus striatus JURINE (Aulacidae), Ibalia jakowlewi JACOBSON (Ibaliidae), Dolichomitus cephalotes (HOLMGREN ), D. terebrans (RATZEBURG), D. messor (GRAVENHORST), D. mesocentrus (GRAVENHORST), Megarhyssa perlata (CHRIST ), M. emarginata (THUNBERG ),
M. gigas (LAXMANN), M. superba (SCHRANK) (Ichneumonidae), Helorus nigripes FOERSTER , H. ruficornis FOERSTER (Heloridae). Nie jest zapewne
przypadkiem, że wszystkie wymienione powyżej gatunki mają stosunkowo
duże, jak na owadziarki, rozmiary, nie zachodzi więc w ich wypadku podejrzenie, że mogą zostać w jakiś sposób pominięte czy przeoczone w trakcie
badań mających na celu ocenę ich liczebności. Nie sposób zatem z podanych
powyżej powodów jednoznacznie zakwalifikować żadnego gatunku owadziarki do kategorii ochronnych wyróżnionych ostatnio przez IUCN (1994,
1996; GŁOWACIŃSKI 1997).
Obejmowanie błonkówek pasożytniczych ochroną gatunkową (żadna dotychczas nie została nią objęta) mija się z celem, chyba, że miałoby nim być
uzyskanie podstawy prawnej do ochrony środowiska lub stanowiska, w którym dany, godny ochrony gatunek występuje, bowiem właśnie tylko ochrona
takich obiektów może skutecznie służyć ochronie tych błonkówek.
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T y b e l a k i . Słabo są również poznane, poza nielicznymi wyjątkami,
wymagania środowiskowe tybelaków. Nie ulega jednak wątpliwości, że wiele, jeśli nie większość, przedstawicieli tej grupy owadziarek wykazuje mniej
lub bardziej ściśle określone preferencje odnośnie do konkretnych biotopów
(GARBARCZYK, MACEK 1991; WALL 1963), spowodowane prawdopodobnie
bardziej ich związkami z żyjącymi w tych właśnie ekosystemach żywicielami,
niż innymi czynnikami. Niszczenie tych środowisk będzie więc nieuchronnie
prowadziło do zmniejszania się liczebności lub nawet lokalnego ginięcia takich mono- lub oligotopowych gatunków tybelaków.
Trudno jest więc w sytuacji tak daleko posuniętego braku informacji zarówno o dawniejszym, jak i obecnym statusie tybelaków rozpoznać szczegółowo w jakim zakresie powinny być one chronione i jak należałoby taką
ochronę realizować. Niewątpliwie odnoszą się do nich te same zalecenia,
które są słuszne w wypadku pozostałych owadziarek, czy szerzej ogółu błonkówek. Podstawową zasadą byłoby więc chronienie wszelkich zasiedlanych
przez nie środowisk, tak naturalnych, jak paranaturalnych, a w niektórych
przypadkach również antropogenicznych, stanowiących ostoje dla poszczególnych gatunków i całych ich zespołów. Niezwykle ważne jest, aby przyjąć
i konsekwentnie trzymać się zasady jak najdalej posuniętego powstrzymywania się od jakiejkolwiek ingerencji w prawa rządzące chronionymi środowiskami czy wyodrębnionymi dla tego celu fragmentami krajobrazu lub też
ograniczania jej do absolutnie niezbędnego minimum. Możliwe do zastosowania są więc bierne formy ochrony. Obecnie nie wydaje się możliwe wprowadzenie realnych postaci ochrony czynnej tybelaków, choć być może pewne
ich gatunki mogłyby jej wymagać. Niektóre z nich są bowiem rzadkie lub
bardzo rzadkie – tak w każdym razie wynika z dotychczasowych ocen ich liczebności (GARBARCZYK, dane nie publikowane).
B l e s k o t k i . Pierwszorzędna rola bleskotek w biocenozach powoduje konieczność ich ochrony. Z oczywistych względów musi to być ochrona
siedlisk, w których występują, a nie ochrona konkretnych gatunków. Wiadomo już, że zbiorowiska odznaczające się większym zróżnicowaniem florystycznym charakteryzują się większą różnorodnością gatunkową fauny Chalcidoidea (SZCZEPAŃSKI 1983). Chroniąc więc naturalne lub zbliżone do naturalnych zbiorowiska roślinne mamy ogromne szanse zachować skomplikowane układy powiązań troficznych pomiędzy roślinami, roślinożercami, ich
drapieżcami i parazytoidami. Zarówno zbiorowiska naturalne jak i kulturowo przekształcone są ogromnym rezerwuarem gatunków, których rola ekologiczna nie jest jeszcze dobrze poznana. Wśród występujących tu bleskotek
znajdują się gatunki, które są lub mogą być wykorzystane w biologicznym
zwalczaniu gatunków przynoszących straty w gospodarce. Zasadnicze więc
znaczenie ma zachowanie jak największej liczby gatunków naturalnych parazytoidów, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, który z roślinożerców
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może stać się poważnym szkodnikiem w przyszłości, a z drugiej strony – który gatunek parazytoida będzie można wykorzystać do biologicznej regulacji
gatunków przynoszących straty.
G ą s i e n i c z n i k i . W ochronie przedstawicieli tej grupy zaleca
się następujące działania:
– Ochrona środowisk, w których występują Ichneumonidae: ochrona – pozostawienie i nie dewastowanie środowisk (zespołów roślinnych) występujących rzadko i na małych powierzchniach, często o specyficznej roślinności
i związanej z nią faunie.
– Ochrona wybranych grup/gatunków roślin, części roślin będących mikrośrodowiskami rozwoju żywicieli i miejsc przetrwania niekorzystnych warunków (np. zimy) dla parazytoidów (np. BOROWSKI , WÓJCIK 1996).
– Ochrona wybranych roślin będących bazą pokarmową dla postaci dorosłych Ichneumonidae (np. Apiacae).
– Ochrona miejsc zimowania Ichneumonidae (stojące i leżące stare drzewa
z odstającą korą, zmurszałe oraz stare pniaki, najstarsze, grube żywe drzewa o spękanej korze, pod mchami na podłożu skalistym, np. w górach,
pędy roślin zielnych (np. bylin z rodziny Apiacae )
Szczególnym zagrożeniem dla gąsieniczników są różne celowe zabiegi
i działania niszczące żywicieli i miejsca zimowania parazytoidów. Jako przykład takowych wymienić można: zasypywanie małych zbiorników wodnych,
wypalanie traw, chemizację (w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie), usuwanie posuszu (martwych i zamierających oraz powalonych drzew) w lasach,
wykaszanie na uprawach leśnych w czasie prac pielęgnacyjnych ziół, krzewów i drzew (np. roślin baldaszkowatych, brzozy).
Obecnie o leśnictwie mówi się jako o proekologicznym, a także podkreśla
się potrzebę trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu, który byłby zróżnicowany przyrodniczo i zbliżony do naturalnego, przy zachowaniu
dużego bogactwa środowisk (mikrośrodowisk), co w efekcie powinno zapewnić duże zróżnicowanie gatunkowe roślinności i zwierząt. Las taki zapewniałby z pewnością warunki dla przetrwania wielu ginących i zagrożonych gatunków zwierząt, w tym gąsieniczników.
Trzeba w tym miejscu też podkreślić, że wymienione szczegółowe zalecenia dotyczące Ichneumonidae odnoszą się w całej rozciągłości także do innych owadziarek.
Ż ą d ł ó w k i – Aculeata.
P s z c z o ł y – z a l e c e n i a d o k o m p l e k s o w e j o c h r o n y . Pomimo dużego zróżnicowania aktualnie żyjących
Apoidea, znaczna część gatunków – jak to wykazano w rozdziale 2.1. – należy
do rzadkich i w różnym stopniu zagrożonych. Skłania to do podjęcia odpowiednich zabiegów ochronnych, w tym również czynnej ochrony:

200

J. BANASZAK, W. CZECHOWSKA, W. CZECHOWSKI, H. GARBARCZYK, J. SAWONIEWICZ, B. WIŚNIOWSKI

– Objęcie ochroną prawną gatunków będących lub mogących być w przyszłości przedmiotem handlu.
W pierwszej kolejności dotyczy to przedstawicieli rodzin Megachilidae:
Osmia rufa (L.), O. caerulescens (L.) i wszystkich krajowych gatunków rodzaju Megachile L ATR. Należy rozważyć poszerzenie tej listy zgodnie z sugestią
J. BANASZAKA (1996).
– Ochrona naturalnych siedlisk pszczół.
Szczególnie ważne dla omawianej fauny są środowiska murawowe, stwarzające miejsce życia dla największej liczby gatunków Apoidea, a w krajobrazach rolniczych refugia fauny, jak drobne zadrzewienia, przydroża i miedze.
– Ochrona obiektów architektonicznych będących miejscem gniazdowania
fauny, jako pomników architektoniczno-przyrodniczych.
Gliniane i drewniane ściany oraz strzechy starych budynków stanowią
prawdziwe ostoje życia dla wielu gatunków owadów błonkoskrzydłych, w
tym zapylaczy roślin uprawnych. Budowle starego typu, nierzadko z unikalną
fauną, są zanikłym lub zanikającym elementem krajobrazu wsi polskiej.
W roku 1991 zaproponowano objęcie ochroną tego typu obiektów pod nazwą pomników architektoniczno-przyrodniczych (BANASZAK 1998). Tę nową
formę ochrony, podobną do ochrony np. starych drzew jako pomników przyrody, winna objąć w swej przyszłej znowelizowanej postaci również ustawa
o ochronie przyrody. Stare budowle gliniane, nawet zniszczone lub nie
przedstawiające sobą wartości zabytków architektury, mogą być jeszcze ostoją dla fauny. Budynki historyczne w skansenach, można zasiedlić, np. porobnicą, jak to zaproponowano w przypadku niektórych obiektów na terenie
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy. Chałupa z XVIII wieku, znajdująca się obecnie w Wielkopolskim
Parku Etnograficznym w Dziekanowicach nad jeziorem Lednica, uznana została za pierwszy w kraju (w Europie?) pomnik architektoniczno-przyrodniczy. Jak wynika z przeprowadzonych 3 letnich badań, gliniane i drewniane
ściany i strzechę budynku zasiedla 26 gatunków wolno żyjących i pasożytniczych błonkówek. Dzięki zrozumieniu znaczenia opisywanych zagadnień
i życzliwości dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Pana mgr
Andrzeja KASZUBKIEWICZA, w lipcu 1996 roku zawisła na nim tablica zawierająca informacje następującej treści:
„Pierwszy pomnik architektoniczno-przyrodniczy. Obiekt ten,
jak również inne mu podobne, stanowi zarazem swoisty pomnik
przyrody, dający schronienie pożytecznym owadom. Gliniane i
drewniane ściany oraz strzecha są miejscem gniazdowania wielu
gatunków owadów błonkoskrzydłych, w tym również zapylaczy
roślin uprawnych. Budynek ten zasiedla blisko 20 gatunków
owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera) z podrzędu żądłówek
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(Aculeata), należących do następujących rodzin: wysmugowatych (Sapygidae), złotolitkowatych (Chrysididae), os kopułkowatych (Eumenidae), os grzebaczowatych (Sphecidae) oraz pszczół
rodziny smuklikowatych (Halicidae), miesierkowatych (Megachilidae) i porobnicowatych (Anthophoridae). Ostatnia z wymienionych rodzin jest reprezentowana przez porobnicę murarkę
(Anthophora parietina), budującą ażurowe kominki z gliny przez
wejściem do gniazda. Gatunek ten jest ważnym zapylaczem m.
in. koniczyny czerwonej, niestety obecnie coraz rzadszy na terenie Wielkopolski.”
– Namnażanie dzikich pszczół i ich reintrodukcja.
Wykorzystując naturalną skłonność części gatunków pszczół do gniazdowania w glinie, gliniastym gruncie, w łodygach roślin i w drewnie, proponuje
się wprowadzenie do środowiska pułapek gniazdowych. Mogą to być konstrukcje drewniane z blokami z gliny lub nawiercane kloce drewniane lub
pęczki trzciny, gdzie pszczoły znajdą dogodne miejsce do założenia gniazd.
Istnieje realna możliwość zachowania niektórych gatunków Apoidea, a
nawet zwiększenia ich liczebności w drodze reintrodukcji do odpowiedniego
środowiska. Reintrodukcja jest zabiegiem polegającym na ponownym wprowadzeniu gatunków do dawnych miejsc ich bytowania, w przeszłości przez
nie zasiedlonych, a obecnie pozbawionych naturalnych ostoi, wskutek postępujących zmian w krajobrazie rolniczym. W przeciwieństwie do introdukcji
(Nowa Zelandia, Australia), ponowne wsiedlanie Apoidea jest eksperymentem oryginalnym, dotychczas nie prowadzonym w sposób planowy ani w kraju, ani za granicą.
Doświadczenia nad tworzeniem przenośnych kolonii pszczół porobnic
przeprowadził z dobrym skutkiem prof. F. W ÓJTOWSKI już w latach
60. (WÓJTOWSKI 1964). Celowe i właściwe będzie wprowadzenie na tereny
parkowe porobnicy murarki Anthophora parietina, która zasiedlała w przeszłości i jeszcze dzisiaj gniazduje w glinianych ścianach starych zabudowań
na terenach ościennych. Gatunek ten jest skutecznym zapylaczem koniczyny
czerwonej, dlatego zwiększenie jego populacji jest bardzo celowe. Zasiedlenie przenośnych bloków z gliny w miejscu gniazdowania i przeniesienie na
teren parku jest zabiegiem łatwym i skutecznym. Taki eksperyment ochronny, pierwszy w Polsce na tak dużą skalę, został podjęty w Wigierskim Parku
Narodowym. Około 200 konstrukcji z gliny, drewna i słomy rozmieszczono
w różnych miejscach na obszarze parku. Efekty tych zabiegów pokaże prowadzony monitoring (KRZYSZTOFIAK 1998).
– Namnażanie pszczół dla celów gospodarczych.
Ponieważ pszczoła miodna nie jest zapylaczem uniwersalnym, w wielu
ośrodkach podejmowane są próby osiedlania dzikich pszczół samotnych
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w pułapkach gniazdowych, które następnie są przenoszone na kwitnące
plantacje lucerny, koniczyny czerwonej czy innych roślin. W ostatnim trzydziestoleciu niezwykłą karierę zrobiła samotnie żyjąca pszczoła – miesierka
lucernowa Megachile rotundata (FABR.), którą w Stanach Zjednoczonych i w
Kanadzie hoduje się dziś na masową skalę, dzięki czemu rozwiązano w tych
krajach problem zapylania lucerny nasiennej. Ostatnio spadło nieco zainteresowanie tym gatunkiem w Europie, wskutek niepowodzeń jego hodowli w
warunkach bardziej kapryśnego klimatu, zwłaszcza w centralnej części naszego kontynentu. Trwają jednak intensywne prace nad sztuczną hodowlą innych przedstawicieli rodziny Megachilidae. Również w Polsce opanowano
technologię chowu niektórych Megachilidae, zwłaszcza murarki ogrodowej
Osmia rufa L., oraz porobnicy murarki Anthophora parietina (FABR .) z rodziny Anthophoridae (WÓJTOWSKI, WILKANIEC 1978; WÓJTOWSKI 1983). W
Polsce Katedra Hodowli Owadów Użytkowych AR w Poznaniu prowadzi już
takie sztuczne hodowle Osmia rufa, którą wykorzystuje się do zapylania sadów i w produkcji ogrodniczej.
„Bombikultura”, tak można by nazwać hodowle trzmieli w warunkach laboratoryjnych, które wykorzystywane są zwłaszcza do zapylania pomidorów
szklarniowych. Największy sukces w tej dziedzinie odniosła holenderska firma „Koppert BV”, dostarczająca ponad 5 tys. rodzin trzmiela ziemnego
Bombus terrestris L. miesięcznie do różnych krajów świata. Rodziny trzmiela
są dostarczane w kartonowych ulikach, zaopatrzonych w pożywkę w postaci
syropu. W uliku znajduje się królowa, jaja i czerw oraz 40–60 robotnic. Firma „Koppert” opanowała także polski rynek. Trzeba jednak podkreślić, że
i w naszym kraju są mocno zaawansowane badania nad hodowlą trzmieli
w ulikach (BILIŃSKI 1981). Prowadzi je dr Mieczysław BILIŃSKI w Oddziale
Pszczelnictwa ISK w Puławach.
– Wsiewy roślin atrakcyjnych dla pszczół.
Uzupełnieniem bazy pokarmowej dla pszczół dziko żyjących i pszczoły
miodnej są plantacje roślin atrakcyjnych dla tych owadów. Badania nad ekologią Apoidea w krajobrazie rolniczym udowodniły, że uprawy roślin pożytkowych pszczół są jednym z czynników kompensujących szkodliwy wpływ gospodarczej działalności człowieka na faunę (BANASZAK 1983). Dlatego na
terenach przyrodniczo cennych, jak parki narodowe, winno się zalecać i propagować m.in. plantacje, roślin zielarskich, a także roślin tradycyjnie uprawianych w regionie, np. gryki.
M r ó w k i . Obowiązująca ustawa o ochronie gatunkowej nie obejmuje żadnego konkretnego gatunku mrówek, a jedynie paragraf zabraniający
„niszczenia mrowisk w lasach” – niefortunnie sformułowany, bo równoznaczny z prawnym zakazem wszelkiej gospodarki leśnej – zagęszczenie
mrowisk (wszystkich) w lesie może przekraczać 1/m2. Twórcom ustawy cho-
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dziło zapewne o ochronę mrowisk rudych mrówek leśnych, co i tak w najmniejszym stopniu nie jest przestrzegane przez same służby leśne. Martwym
zapisem jest też § 334 p. 5. „Instrukcji Ochrony Lasu”, nakazujący zachowanie na zrębach otuliny wokół mrowisk (zresztą niewystarczającej). Pozostawianie odsłoniętych gniazd mrówek leśnych, nawet jeśli przetrwały one rębnię i późniejszą orkę, jest praktycznie równoznaczne z unicestwieniem kolonii. W porównaniu z tym szkody powodowane przez turystów są bez znaczenia.
Ostatnio zarysowało się nowe zagrożenie dla rudych mrówek leśnych
w Polsce: masowe ich wyłapywanie na zlecenie zachodnich firm farmaceutycznych produkujących leki homeopatyczne. Pierwsze takie sygnały napływają ze Śląska. Wskazane wydaje się więc objęcie wszystkich mrówek z podrodzaju Formica s.str. pełną ochronę gatunkową, która zabrania m.in. pozyskiwania, obrotu i wywozu organizmów, będących jej przedmiotem. Miejsca
występowania szczególnie dużych i witalnych kolonii polikalicznych (tzw. superkolonii; jest ich nie więcej niż kilka w Polsce), jako ośrodków naturalnego rozprzestrzeniania się rudych mrówek leśnych i źródło materiału do
ewentualnego zasilania słabnących populacji, powinny zostać objęte ochroną
rezerwatową.
Obecne tendencje i potrzeby przyszłych badań nad Hymenoptera
Z powyższego opracowania wynika jasno, że nie można przecenić gospodarczego i biocenotycznego znaczenia owadów błonkoskrzydłych. Jeśli chcemy nadal korzystać z pomocy tych owadów i ponosić jak najmniejsze szkody
z winy gatunków szkodliwych, ważne jest prowadzenie pogłębionych studiów
entomologicznych. A trzeba powiedzieć, że błonkoskrzydłe należą do stosunkowo słabo poznanych grup zwierząt lądowych w Europie. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że brak nam aktualnej wiedzy nawet co do składu gatunkowego wielu grup, nie mówiąc już o ich stanie liczebnym. Badania nad
zagęszczeniem owadów zapylających podjęto na uprawach dopiero w latach
50. – 60. XX w., a nad pszczołami dziko żyjącymi w naturalnych miejscach
ich bytowania dopiero z końcem lat 70. i na początku 80. (BANASZAK 1983).
Walka biologiczna bardzo często kończy się niepowodzeniem między innymi z tego powodu, że nie znamy dostatecznie dobrze wymagań ekologicznych parazytoidów, które, jeśli zostają przypadkowo sprowadzone na dany
teren, albo się na nim nie rozwijają, albo nie atakują szkodników. Często
także nie wiemy dokładnie dlaczego i w jaki sposób parazytoidy są przyciągane przez swojego gospodarza, ale prowadzone prace (zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych) mają na celu określenie sposobów uczynienia terenów rolniczych atrakcyjniejszymi dla błonkoskrzydłych parazytoidów.

204

J. BANASZAK, W. CZECHOWSKA, W. CZECHOWSKI, H. GARBARCZYK, J. SAWONIEWICZ, B. WIŚNIOWSKI

Dużo do zrobienia pozostaje też w dziedzinie ekologii zapylania. Często
nie wiadomo nawet, które pszczoły są najwydajniejszymi zapylaczami danego rodzaju upraw. Populacje licznych gatunków dzikich pszczół giną, bowiem współczesne metody rolnicze niszczą strefy reprodukcji i źródła pożywienia tych owadów (BANASZAK 1993).
Jednym z powodów, dla których błonkoskrzydłe są słabo znane jest to, że
grupa zawiera wiele gatunków bardzo podobnych do siebie i w związku
z tym trudnych do zidentyfikowania. Istnieje wiele przewodników informujących w jaki sposób zidentyfikować owady, ale niestety tylko nieliczne
uwzględniają błonkoskrzydłe. W Europie i Polsce systematyka nie jest modną dyscypliną. W wielu uniwersytetach w ogóle nie jest wykładana, a pośród
doktorantów rzadko zdarzają się młodzi ludzie zainteresowani tym tematem. Brak kompletnej bazy systematycznej zniechęca ekologów i entomologów rolniczych do zajęcia się błonkoskrzydłymi. Problemy związane z klasyfikacją stanowią jedną z największych trudności dla entomologów zajmujących się parazytoidami. Brak kluczy do oznaczania dotyczy także pszczół.
Zarówno profesjonalista, jak plantator, agrotechnik, czy wręcz zainteresowany amator muszą mieć możliwość oznaczenia pospolitszych czy szkodliwych gatunków.
Zamieszanie panuje w nazewnictwie naukowym owadów w entomologii
stosowanej. Wydawany ostatnio „Wykaz zwierząt Polski” pod redakcją
J. RAZOWSKIEGO niestety nie uwzględnia nazw polskich i przepaść pomiędzy entomologami taksonomami i systematykami a entomologami związanymi z praktyką pogłębia się. Wykaz zwierząt Polski powinien uwzględniać,
obok nazw obowiązujących, także ich synonimy i nazwy polskie powszechnie
używane w piśmiennictwie dotyczącym ochrony roślin. Na tym styku konieczna jest pilna współpraca.
Rozwój badań w dziedzinie dyscyplin związanych z entomologią: ekologii, interakcji między parazytoidami a gospodarzami, fizjologii owadów roślinożernych, klasyfikacji (taksonomii) oraz etologii, mógłby prowadzić do
opracowania bardziej skutecznych metod walki biologicznej i do wydajniejszego zapylania naszych upraw przez owady.
Korzyści z badań nad błonkoskrzydłymi byłyby spore także w dziedzinach
innych niż rolnictwo, na przykład w medycynie. Obecnie uczeni zainteresowali się jadem żądłówek i jego właściwościami. Badania dotyczące wydzielin
pasożytów mogą przynieść ważne wyniki. Na przykład badania przeprowadzone w Niemczech wykazały, że larwy pewnego parazytoida wydzielają nieznany dotychczas antybiotyk (FUHRER, WILLER 1986); inne parazytoidy
wstrzykują swoim gospodarzom substancje, które modyfikują ich fizjologię
lub niszczą ich system obronny (VINSON, I WANTSCH 1980; BECKAGE 1985).
Pole do takich badań jest szerokie. Można jedynie mieć nadzieję, że biologia
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wielu gatunków zostanie zbadana, zanim stanie się za późno, to znaczy zanim te na pozór mało znaczące istoty znikną z powierzchni ziemi.
Uwagi i wnioski końcowe
Uwzględniając zagadnienia przedstawione w powyższym raporcie, nasuwa się szereg następujących postulatów i wniosków do rychłej realizacji lub
przynajmniej rozważenia.
Wszystkim owadom błonkoskrzydłym, w tym rośliniarkom i najmniej do
tej pory rozpoznanym owadziarkom zagrażają czynniki wywołane działalnością człowieka, a zwłaszcza niszczenie zasiedlanych przez nie środowisk. Eliminacja owadziarek i innych grup wywołuje zachwianie powiązań między gatunkami w biocenozie. Z kolei trudna do przecenienia jest rola owadów zapylających, które decydują o sukcesie reprodukcyjnym wielu roślin uprawnych i dziko rosnących.. Dotyczy to w równym stopniu także roli biocenotycznej mrówek.
Ochronę większości błonkoskrzydłych należy rozumieć jako zachowanie
właściwych im biotopów i całych ekosystemów. Dotyczy to zarówno rośliniarek, owadziarek, jak i przedstawicieli żądłówek. W monokulurach leśnych
ważne będzie wprowadzanie wielogatunkowych wysp drzew i krzewów,
a w krajobrazie rolniczym należy zachować lub wprowadzać wyspy leśne
i inne formy zadrzewień.
Jest potrzeba poszerzenia listy prawnie chronionych gatunków:
– Spośród Apoidea dotyczy to gatunków będących lub mogących być w przyszłości przedmiotem obrotu handlowego, w szczególności przedstawicieli
rodzaju Osmia i Megachile (p. rozdz. 4.3.)
– Spośród mrówek jest potrzeba objęcia ochroną wszystkich gatunków z rodzaju Formica (s. str.).
– Wprowadzenie nowej formy ochrony mrówek rzadkich, chociażby tylko
w lasach, jak: Dolichoderus quadripunctatus (L.), Camponotus vagus (SCOP.),
C. aethiops (LATR.), C. fallax (NYL.), C. piceus (LEACH) oraz gatunków tradycyjnie uważanych za pospolite lub szkodliwe, jak: C. herculeanus (L.),
C. ligniperda (LATR.), Lasius brunneus (LATR.), L. fuliginosus (LATR.).
Sprawą nie tylko pszczelarzy i resortu rolnictwa, ale ogólnej ochrony gatunkowej jest drastyczny spadek liczby pasiek w Polsce, porównywalny jedynie z okresem wojny i okupacji, wskutek braku właściwej ochrony ekonomicznej ze strony kolejnych rządów. Konsekwencje mogą być nieobliczalne,
zarówno w gospodarce człowieka, jak i natury. Konieczna jest też ochrona
genetyczna wymierających form rodzimych Apis mellifera L.
Po okresie zastoju, jest pilna potrzeba zaktywizowania badań nad bioróżnorodnością i zasobami naturalnymi zwierząt, w tym owadów błonkoskrzydłych.
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SUMMARY
The paper presents general evaluation of natural resources of Hymenoptera, ie. species
diversity both in the country and worldwide as well as the first evaluation of the numbers of
those insects in natural and cultivated environments.
Most of it has been devoted to threats: international and national regulations concerning
legal protection of Hymenoptera have been discussed.
In the systematic aspect both threats and protection methods of particular groups of Hymenoptera have been presented.
The report is concluded by a characteristics of current directions of research on Hymenoptera and future requirements.
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Motyle są w Polsce jednym z najbogatszych w gatunki, rzędem owadów.
Występuje ich obecnie około 3100 gatunków, nie licząc gatunków pojawiających się przypadkowo lub nie spotykanych w naszym kraju od wielu dziesięcioleci (BUSZKO , NOWACKI 2000). Wymieniona liczba obejmuje zarówno
gatunki o dużych rozmiarach ciała, tradycyjnie nazywane Macrolepidoptera
oraz znacznie liczniejsze motyle drobne, znane jako Microlepidoptera. Podział na te dwie grupy chociaż nie ma uzasadnienia taksonomicznego, znalazł odbicie w aktualnej znajomości rozsiedlenia motyli w Polsce. Macrolepidoptera były powszechnie zbierane przez wielu entomologów, także amatorów, natomiast Microlepidoptera zajmowało się niewielu specjalistów.
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Jako w zdecydowanej większości fitofagi, motyle związane są ze środowiskiem głównie poprzez obecność rośliny pokarmowej. Ważne jest również
strukturalne zróżnicowanie środowiska oraz stan zachowania zbiorowisk roślinnych. Najpełniejszy zestaw gatunków występuje w środowiskach naturalnych, charakterystycznych dla warunków środkowej Europy. Są to lasy liściaste i mieszane. Dużą liczbę gatunków spotyka się także w środowiskach będących w rozmaitych stadiach sukcesji, jednak wiele z nich występuje tam
okresowo. Natomiast środowiska zdegradowane charakteryzują się niewielką liczbą gatunków i uproszczoną strukturą dominacji.
Każda forma gospodarczego użytkowania środowiska prowadzi do zubożenia fauny motyli w większej lub mniejszej skali. Niekiedy zjawisko to związane jest z bezpośrednim niszczeniem pewnych typów środowisk, np. eksploatacją lub osuszeniem torfowisk, likwidacją ekosystemów leśnych. W innych
przypadkach polega na obniżeniu jakości środowiska, co prowadzi do wyginięcia pewnej liczby gatunków na danym obszarze (DĄBROWSKI , KRZYWICKI 1982; NOWACKI 1994, 1998; NOWACKI, HOŁOWIŃSKI 1999). W przypadku
gatunków stenotopowych, o bardzo lokalnym występowaniu, może to być
proces prowadzący do wymierania gatunku. Czynniki prowadzące do degradacji środowiska mają rozmaity wpływ na populacje motyli. Uzależnione jest
to od walencji ekologicznej poszczególnych gatunków i zakresu oddziaływania czynnika. Wiele gatunków potrafi dostosować się do zmienionego środowiska, jednak gatunki stenotopowe najczęściej nie mają większych szans na
rozwój w zmienionym środowisku.
Wymiar zagrożeń jest odpowiedni do skali działalności gospodarczej, która prowadzi do zniszczenia strukturalnie złożonych biocenoz i pojawiania się
w ich miejsce biocenoz o bardzo uproszczonej strukturze.
Największe zagrożenie niesie ze sobą wielkoobszarowe rolnictwo. U podstaw jego funkcjonowania leżało wylesienie dużych obszarów, a następnie
utrzymywanie ich w warunkach ukierunkowanych na produkcję jednego lub
kilku gatunków roślin. Z rolnictwem wiążą się także melioracje odwadniające prowadzące do osuszania terenów bagiennych. Obszary te są w niewielkim stopniu przydatne do intensywnej produkcji rolnej. Charakteryzują się
jednak występowaniem wielu bardzo wyspecjalizowanych, higrofilnych gatunków motyli, które znikają z osuszonych środowisk. Intensyfikacja rolnictwa nieodłącznie wiąże się ze stosowaniem środków ochrony roślin, z których większość przeznaczona jest do zwalczania owadów powodujących
szkody w uprawach. Stosowanie tych środków nie jest jednak obojętne dla
środowisk sąsiadujących z agrobiotopami. Przenoszenie insektycydów przez
wiatr i wodę powoduje ginięcie wielu gatunków owadów w środowiskach sąsiednich.
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Użytkowanie rolnicze często wiąże się z tradycyjnym wypalaniem suchych
traw na wiosnę. W przypadku środowisk o charakterze stepowym nie powoduje to daleko sięgających skutków, natomiast jest katastrofalne dla lasów,
zarośli i środowisk łąkowych w dolinach rzek. Prowadzi ono do zubożenia
składu gatunkowego roślin, a także eliminuje przez bezpośrednie niszczenie
wiele gatunków motyli w różnych stadiach zimujących wśród liści traw
i w ściółce.
Jednym z najpoważniejszych czynników zagrażających motylom jest gospodarka leśna preferująca monokultury drzew iglastych, głównie sosny
i świerka. Wprawdzie wiąże się to ze stosunkowo łatwą hodowlą drzewostanu, jednak powoduje szybkie rozmnażanie się gatunków żerujących na tych
drzewach. Wśród nich są także motyle, takie jak Bupalus piniaria (L.), Dendrolimus pini (L.), Panolis flammea (DEN. et SCHIFF.) oraz Lymantria monacha (L.). Chemiczne zwalczanie tych gatunków prowadzi do wyniszczenia
większości gatunków motyli na obszarze, gdzie przeprowadzano te zabiegi.
Po akcji zwalczania ponowna kolonizacja obszaru jest długotrwała. Najczęściej zanim ustali się poziom równowagi następuje następna gradacja któregoś z gatunków. Trzeba przyznać, że w ostatnich latach gospodarka leśna
uwzględnia uwarunkowania ekologiczne związane z hodowlą lasu, ale na pozytywne wyniki tych prac przyjdzie jeszcze poczekać.
Oddziaływanie przemysłu może być związane z bezpośrednim przekształceniem terenu wskutek procesu produkcyjnego lub zabudowy. Może to być
także wynik wytwarzania odpadów stałych, ciekłych lub lotnych powodujących zmianę warunków środowiska w otoczeniu. Mimo zdecydowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, skutki wpływu przemysłu na różnorodność gatunkową motyli są zdecydowanie mniej rozległe niż w przypadku
rolnictwa lub leśnictwa.
Rozrastające się miasta również są czynnikiem ograniczającym występowanie wielu gatunków motyli, a jedynie dla nielicznych, głównie synantropijnych gatunków, stwarzają środowisko dogodne dla rozwoju. Na obszarach
zieleni miejskiej, zwłaszcza rozległych parków, mogą utrzymywać się gatunki
związane z drzewami leśnymi, jednak zestaw ich będzie ograniczał się z reguły do pospolitych foliofagów. Gatunki wymagające bardziej złożonych warunków dla rozwoju, np. porostów lub obumarłego drewna, w takich środowiskach już nie występują.
Wśród oddziaływań cywilizacyjnych w ostatnich czasach coraz większą
rolę zaczyna odgrywać masowa turystyka, szczególnie gdy dotyczy ona środowisk wrażliwych na przebywanie większej liczby ludzi. Głównie dotyczy to
takich środowisk jak torfowiska, murawy stepowe, wydmy czy granie górskie.
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Często w takich miejscach występują bardzo specyficzne zbiorowiska roślinne, które wraz z żyjącymi tam motylami ograniczone są do niewielkiej przestrzeni i z tego powodu narażone są po prostu na zadeptanie.
Na zakończenie przeglądu czynników ryzyka dla motyli należy wspomnieć o komercyjnych odłowach tych zwierząt. O ile stosowanie niektórych
metod odłowu, takich jak używanie samołówek świetlnych nie ma specjalnego znaczenia dla zubożenia lokalnej fauny, to działalność skierowana na
znalezienie określonego gatunku, zwykle o bardzo specyficznych wymaganiach środowiskowych może doprowadzić do wyeksploatowania całej populacji. W Polsce grozić to może dwóm gatunkom motyli dziennych: Parnassius
apollo (L.) i Coenonympha oedippus (F.).
Pomimo wielu niekorzystnie oddziałujących na faunę czynników, możliwe jest ograniczanie ich skutków przy jednoczesnym promowaniu działań
pozwalających na utrzymanie dużego bogactwa gatunkowego motyli. W odniesieniu do tej grupy owadów najważniejszym sposobem ochrony jest zachowanie odpowiednich środowisk. Możliwe jest to w dwóch formach.
Ochrony biernej, zalecanej do stosowania w przypadku środowisk klimaksowych, a dotyczącej przede wszystkim torfowisk wysokich, lasów naturalnych
oraz środowisk wysokogórskich oraz ochrony czynnej, którą należy stosować
wówczas, gdy należy utrzymać środowisko na pewnym etapie sukcesji. Dotyczy to głównie środowisk otwartych o charakterze stepowym, które bez ingerencji człowieka w większości przypadków zamieniłyby się z upływem czasu
w środowiska leśne. W czasie rozwoju zbiorowiska leśnego uległyby wyeliminowaniu gatunki stepowe, dla których warunkiem istnienia są środowiska
murawowe.
Podobnego traktowania wymagają torfowiska niskie i przejściowe, które
również z biegiem czasu przekształcają się w środowiska leśne.
Dla motyli największe znaczenie mają środowiska naturalne. Każdy z niżej wymienionych typów środowisk charakteryzuje się pewną liczbą gatunków zasługujących na bierną lub czynna ochronę.
Środowiskami, które w wielu przypadkach są pozostałością po chłodnym
okresie plejstocenu lub powstają w wyniku zarastania jezior są torfowiska
wysokie. Występuje tam wiele gatunków motyli mających swe centrum występowania w strefie lasów borealnych. Niektóre z nich charakteryzują się
borealno-górskim typem zasięgu. Do takich gatunków należą Colias palaeno (L.), Boloria eunomia (E SP.), Boloria aquilonaris (STICH .), Syngrapha microgamma (L.), Anarta cordigera (L.). Zagrożeniem dla tych gatunków jest
osuszanie torfowisk i eksploatacja torfu. Najwłaściwszą formą ochrony jest
zabezpieczenie odpowiednich stosunków wodnych, które gwarantują utrzymanie środowiska w niezmienionym stanie.
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Torfowiska niskie stanowią ostoję dla wielu gatunków szuwarowych
i związanych z wilgotnymi łąkami często zarastającymi zaroślami wierzbowymi. Charakterystycznymi gatunkami dla takich środowisk są: Coenonympha
oedippus (F.), Coenonympha tullia (MÜLL.), Heteropterus morpheus (PALL .),
Chariaspilates formosaria (EV.), Scopula caricaria (REUTTI ), Cabera leptographa WEHRLI , Epirrhoe tartuensis (MÖLS ), Catocala pacta (L.), Diachrysia
zosimi (HBN.), Senta flammea (CURT.), Paradiarsia punicea (HBN.), Coenophila subrosea (STEPH .). Zagrożeniem może być przekształcanie się tego
środowiska w brzezinę bagienną lub ols. Najlepszym sposobem ochrony byłoby zapewnienie trwałości środowiska przez regulację stosunków wodnych
i usuwanie podrostu drzew.
Bardzo specyficznym środowiskiem są śródlądowe i nadmorskie wydmy.
Pierwsze z nich powstały wkrótce po ustąpieniu lodowca, drugie tworzą się w
czasach nam współczesnych. Wydmy porośnięte są roślinnością psammofilną, nie spotykaną w innych środowiskach. Występuje tam także specyficzna
lepidopterofauna, dla której charakterystyczne są: Hipparchia statilinus
(HUFN.), Chortodes extrema (HBN.), Chortodes elymi (TREIT.), Mesoligia literosa (HAW .), Conisania leineri (FR.), Mythimna litoralis (CURT.), Agrotis ripae (HBN.). Ochronę wymienionych gatunków mogą zapewnić działania zapobiegające rozdeptywaniu wydm, a także unikanie zalesiania części wydm
śródlądowych, gdy nie jest to bezwzględnie konieczne.
Środowiska leśne podlegają zazwyczaj rozmaitym formom użytkowania
gospodarczego. Lepidopterofauna zasiedlająca lasy zwykle obejmuje gatunki o szerokich areałach występowania. Wyjątkiem mogą być niektóre typy
lasu, np. bory bagienne, które charakteryzują: Acronicta menyanthidis
(E SP.), Lithophane lamda (F.) czy świetliste dąbrowy, dla których charakterystycznych jest wiele gatunków motyli, m.in.: Catephia alchymista (DEN. et
SCHIFF.), Dicycla oo (L.), Dichonia convergens (DEN. et SCHIFF.), czy Dryobotodes eremita (F.). Zachowanie występujących tam gatunków wymaga
bardzo ekstensywnej gospodarki leśnej i utrzymywania właściwych cech
strukturalnych drzewostanu. Natomiast w każdym typie lasu należy dbać
o pozostawienie pojedynczych starych drzew lub fragmentów lasu, najlepiej
w formie rezerwatu ścisłego, które mogłyby służyć jako ostoja wielu gatunków związanych z hubami, porostami czy martwym drewnem.
Wiele gatunków motyli uzyskało możliwość skolonizowania terenów
otwartych w efekcie wycięcia lasów i użytkowania tak pozyskanych terenów
jako pastwisk. Głównie dotyczy to gatunków kserotermicznych związanych
z roślinnością stepową o charakterze murawowym lub zaroślowym. Do takich gatunków można zaliczyć: Polyommatus ripartii (FRR .), Polyommatus
thersites (CANT.), Polyommatus bellargus (ROTT.), Chelis maculosa (GERN .),
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Athetis furvula (HBN.), Eremobia ochroleuca (DEN . et SCHIFF.), Chersotis
margaritacea (VILLERS ). Zachowanie motyli związanych ze środowiskami
stepowymi wymaga utrzymania tych środowisk w stanie nieleśnym poprzez
wycinanie podrostu drzew i krzewów, a także ekstensywny wypas.
Pewnym typem środowisk otwartych o charakterze stepu są pola uprawne
(step kulturowy). Głównym problemem dla motyli jest rozległość obcych
środowisk oraz stosowanie nawozów mineralnych oraz pestycydów. Stosowanie nawozów mineralnych powoduje eutrofizację środowisk i preferencję
kilku gatunków roślin nitrofilnych, ogranicza natomiast występowanie roślin
związanych ze środowiskami oligotroficznymi (zwykle bardzo bogatymi
w gatunki). Unikanie przenawożenia upraw i ich otoczenia, a także stosowanie w ochronie roślin metod integrowanych, agrotechnicznych i biologicznych powinno przynajmniej w pewnym zakresie złagodzić skutki stosowania
insektycydów.
Motylom do rozwoju często wystarcza bardzo mała przestrzeń. Dlatego
szczególną rolę w ochronie ich zasobów odgrywają rozmaite środowiska
okrajkowe, takie jak zadrzewienia śródpolne, żywopłoty, przydroża, przytorza i przyleśne łąki. Pozostawienie takich skrawków terenu w formie użytku
ekologicznego w dużym stopniu przyczynia się do zachowania bogactwa gatunkowego motyli.
Odrębną lepidopterofaunę posiadają obszary górskie i różni się ona
znacznie od zestawu gatunków spotykanych na niżu. W Polsce fauna taka
występuje w Karpatach i Sudetach. Część gatunków to „właściwe gatunki
górskie”, ograniczone występowaniem do gór środkowej i południowej Europy, nie występujące w północnej Europie. Inna grupa gatunków górskich
jest pozostałością po chłodniejszych okresach w historii Europy. Są one reliktami glacjalnymi wykazując obecnie arktyczno-alpejski lub borealno-górski typ zasięgu. Niektóre z nich występują na bardzo ograniczonej przestrzeni, co wynika ze specyfiki składu chemicznego podłoża lub zbiorowiska roślinnego. Zachowanie fauny górskiej wymaga utrzymania naturalnego zróżnicowania pięter roślinnych oraz ochrony środowisk przed wpływem turystyki rekreacyjnej i sportowej.
Podstawowe znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej motyli
w Polsce ma utrzymanie pożądanego stanu środowisk. W niektórych przypadkach, dotyczących gatunków cennych z naukowego lub praktycznego
punktu widzenia, pożądane jest stosowanie metod ochrony czynnej polegających na restytucji populacji w miejscu gdzie są warunki dla egzystencji gatunku. Najlepiej, gdy działalność taka związana jest z odpowiednio zaplanowanym programem badawczym. Doskonałym przykładem takiego podejścia
jest program restytucji niepylaka apollo w Pieninach (WITKOWSKI, ADAMSKI 1996).
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W Polsce prowadzono szereg programów badawczych związanych z inwentaryzacją faunistyczną motyli, zakończonych wydaniem atlasu ich rozmieszczenia (BUSZKO 1997) lub opublikowaniem monografii regionalnych.
Programy te dostarczyły podstawowego zasobu informacji, w oparciu o które
można wypracować strategię ochrony motyli w Polsce.
Na podstawie wyników tych badań można także rozwijać rozmaite programy monitoringu i oceny zagrożenia, np. w formie periodycznego wydawania czerwonej listy gatunków zagrożonych, czy popularyzować najbardziej
efektowne gatunki zagrożone w formie czerwonej księgi (GŁOWACIŃSKI
1992). Wyniki takie mogą być także podstawą do działań legislacyjnych
zmierzających do objęcia niektórych gatunków ochroną prawną.
Motyle należą do powszechnie znanych i akceptowanych przez społeczeństwo owadów. Jednak w obiegu znajduje się niewiele informacji o sposobie
ich życia, występowaniu i zagrożeniu. Dlatego właściwa edukacja prowadząca do wzrostu świadomości jak wrażliwa jest otaczająca nas przyroda, może
w rezultacie przyczynić się do wypracowanie właściwego do niej stosunku.
Dużą rolę do spełnienia mają tu środki masowego przekazu, a zwłaszcza telewizja, która dzięki emisji filmów przyrodniczych może już od najmłodszych
lat kształtować pozytywny stosunek do motyli, nie tylko jako do owadów dojrzałych, ale także do niezbyt estetycznie wyglądających gąsienic. Popularyzacja potrzeby ochrony zasobów przyrodniczych oparta o przykłady ze świata
motyli łatwo trafia do przekonania widzów.
Ważna jest też postawa nauczyciela w szkole podstawowej czy średniej.
Nauczyciele przejawiający pasję ukazywania uczniom piękna przyrody nierzadko byli podmiotem inspirującym rozwój trwałych zainteresowań entomologicznych u uczniów.
Skuteczna ochrona motyli jest postępowaniem złożonym, ponieważ wymaga działań na rzecz ochrony biotopów, ratowania wybranych gatunków,
kształtowania opinii publicznej oraz działań prawnych.

SUMMARY
Butterflies and moths make one of the largest insect taxa in Poland with about 3100 resident species. Traditional division for Macrolepidoptera and Microlepidoptera resulted in uneven level of faunistic survey with Macrolepidoptera much more thoroughly investigated.
Lepidoptera as phytophages are bound to their habitats mainly by trophic links to their food
plants. Every kind of economic management in the environment brings about degradation
of plant associations and deterioration of lepidopterous fauna. The most crucial destruction
factors are related to agriculture and forest management with vast monocultures of crops
and pine woods treated with pesticides. Only a very limited set of species is able to survive
in this simple habitats. Less unfavourable is the impact of localized industry and urbanization.
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Conservation of Lepidoptera is a very complex task, which involves first od all passive or
active habitat conservation. It should be obligatory for some vulnerable habitats, such as
raised peat-bogs, boggy pine forests, wet meadows, marshes, dunes and steppe grassland. In
every kind of woodland a small area of mature forests hould be left, which would serve as a
refuge for stenotopic species. In small mountains, such as the Tatra Mts., a mass-tourism
may be problem for some species. An attempt at a restitution of butterfly species in Poland
was made in case of apollo butterfly in the Pieniny Mts. – so far with a promising effect.
Education performed by mass-media and school-teachers is an important means to change
attitude of the public to insect conservation. Legislation may also draw attention of the society by nominating species for legal protection.
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Wyznaczanie gatunków owadów zagrożonych wyginięciem
Distinguishing endangered insect species

PRZEMYSŁAW TROJAN
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

ABSTRACT: New procedure proposed for distinguishing endangered species is based on
ranked species frequency distribution. It consists of the following stages : 1) elimination of
the tail of the distribution based on discrimination procedure, 2) preparing a list of species
for analysis, 3) elimination of visiting species from this list, 4) removing species occurring
only in definite stages of succession series, 5) elimination of species with great dispersal potential. Such a cleared list is adequate for distinguishing species endangered by elimination.
KEY WORDS: endangered species, procedure for distinguishing.

Wstęp
Problematyka ochrony owadów obejmuje zarówno pojedyncze gatunki
zagrożone eliminacją, jak różnorodność gatunkową ich zgrupowań. Obie te
kwestie są ze sobą ściśle powiązane. Gatunki zagrożone to te o niskiej liczebności, zwykle występujące lokalnie i w izolowanych populacjach. Trafiają one
do czerwonych ksiąg i na listy gatunków chronionych ustawowo. W przypadku owadów o dużych wymiarach ciała, takich jak większość motyli dziennych, czy dużych biegaczy, których gatunki są łatwo rozpoznawalne, zakwalifikowanie gatunku do grupy zagrożonych nie budzi wątpliwości. Natomiast
w przypadkach form o średnich i małych wymiarach ciała, których rozpoznawanie wymaga wieloletnich studiów i może być poprawnie dokonywane jedynie przez specjalistów, kwestia ta jest bardziej skomplikowana. Przyczyny
tego leżą przede wszystkim w dużo słabszym poznaniu bionomii, rozmieszczenia i ekologii takich owadów. Toteż liczne propozycje dotyczące ich
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ochrony mają często charakter życzeniowy, wyrażają głównie opinie miłośników przyrody i nie są dostatecznie podbudowane dokumentacją uzasadniającą podjęcie działań ochronnych.
Zarówno ochrona gatunków zagrożonych eliminacją, jak różnorodności
zgrupowań owadów, mają wspólny mianownik, obie dotyczą form o niskiej
liczebności. Tylko bowiem gatunki rzadkie eliminowane są z danej biocenozy, ekosystemu czy uroczyska. W materiałach faunistycznych zawsze znajduje się pewna liczba gatunków reprezentowanych przez pojedyncze okazy.
Niejednokrotnie są to rzadkości faunistyczne, czy wręcz unikaty. Niekiedy
jednak są to gatunki wizytujące, pospolitsze gdzie indziej, które jedynie odwiedzają dane miejsce, nie są bowiem jego stałymi mieszkańcami. W innych
przypadkach eliminacja pewnych gatunków z ekosystemu może być tylko
wynikiem naturalnych procesów rozwojowych, sukcesji ekologicznej, których zatrzymać się nie da. Gatunki takie, po zakończeniu swej działalności
w jednym ekosystemie, emigrują do innych, by w nich dalej wypełniać swą
misję. Do tego właśnie zadania powołała je ewolucja i tylko do niego są przystosowane. Nie ma zatem powodu do alarmu i obejmowania takich gatunków szczególną ochroną.
Wymienione tu kwestie znajdują swe odbicie w klasyfikacjach gatunków
z punktu widzenia ich liczebności. Najstarsza z nich, stosowana w badaniach
faunistycznych, dzieli gatunki na pospolite, rzadkie itp. Rozbudowana następnie przez ekologów i oparta na kryteriach umownych, takimi są bowiem
udziały procentowe liczebności gatunków w zgrupowaniu, dzieli gatunki na
dominanty, subdominanty, influenty i akcesoryczne. Wreszcie ostatnia klasyfikacja opracowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody dla celów ochrony gatunkowej, ustanowia kategorie gatunków rzadkich, narażonych i wymierających.
Te trzy systemy oceny miejsca gatunków, ich sytuacji ekologicznej oraz
prognozowanych losów, rozpatrywane z punktu widzenia analizy ilościowej,
mają jako rzeczywistą lub intencjonalną podstawę, rozkłady liczebności gatunków w zgrupowaniu i wnioskowanie w oparciu o charakter tych rozkładów. Analiza przydatności miar stosowanych do oceny różnorodności gatunkowej i sytuacji gatunków w zgrupowaniu stanowi przedmiot rozważań niniejszego referatu.
W poszukiwaniu właściwej miary
Poprawna ocena sytuacji w jakiej znajdują się poszczególne gatunki owadów, oraz ich zgrupowania, wymagają zastosowania adekwatnych miar. Zarówno kwestia ochrony gatunków zagrożonych eliminacją, jak różnorodności gatunkowej ich zgrupowań, są ściśle powiązane z tematyką gatunków
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określanych jako rzadkie i bardzo rzadkie. W terminologii statystycznej stanowią one tzw. ogon rankingowanego rozkładu liczebności gatunków
(Ryc. 1). W jego skład wchodzi kilka do kilkudziesięciu gatunków, zależnie
od badanego taksonu i sytuacji ekologicznej. W obrębie tego ogona znajdują
się gatunki zagrożone, zaś jego długość ma zasadniczy wpływ na ocenę różnorodności gatunkowej całego zgrupowania.
Badanie rozkładów rankingowanych można oprzeć na różnych metodach
statystycznych, wśród nich znajdują się również miary różnorodności gatunkowej. Przykładem takich miar jest najczęściej stosowany w badaniach różnorodności wskaźnik Shannona-Weawera (H’). Zestawienie ocen różnorodności gatunkowej zgrupowań owadów borów sosnowych Polski, uzyskanych
za pomocą tej miary (Tab. I) daje wyjaśnienie trudności interpretacyjnych,
jakie napotykamy przy badaniach entomofauny.
Po pierwsze różnorodność gatunkowa nie wykazuje wyraźnego związku
z liczbą gatunków, nawet dwukrotne różnice w liczbie gatunków mogą dawać podobną ocenę różnorodności zgrupowania. Ponadto, jak to wykazała
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Ryc. 1. Struktura dominacyjna zgrupowań zadrowatych (Diptera: Phoridae) w drągowinach
borów świeżych Puszczy Bialowieskiej (według E. DURSKIEJ).
Fig. 1. Dominance structure of scuttle-flies communities (Diptera: Phoridae) in pole wood
of fresh pine forests of the Białowieża Forest (after E. DURSKA).
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E. SKIBIŃSKA (Tab. II) różnorodność gatunkowa i liczba gatunków w ekosystemach naturalnych może być zarówno wyższa, równa lub niższa niż w środowiskach zdegradowanych. Dane te, które przecież łatwo jest mnożyć, stawiają pod znakiem zapytania wartość zarówno wskaźnika (H’), oraz innych
miar, nawet jako przybliżonych metod oceny różnorodności. Szczególnie nie
nadają się one dla celów ochrony przyrody, gdzie bogactwo gatunkowe musi
stanowić pochodną liczby gatunków.
Przyczyna rozbieżności między oczekiwaniami względem statystycznego
pomiaru różnorodności gatunkowej a uzyskiwanymi wynikami leży we właściwościach tych miar. Zarówno wskaźnik Shannona-Weavera, jak i rzadziej
stosowany Simpsona, mimo ich walorów jako metody statystycznej, nie mierzą tej różnorodności, której oceny oczekuje faunista. Obie miary podają
wynik niezależnie od liczby gatunków wchodzących w skład zgrupowania.
Rzeczywiste bogactwo gatunkowe, najprościej wyrażane liczbą gatunków
wyznaczoną w oparciu o eksplorację terenu, nie ma wpływu na wartości wyników uzyskiwane za pomocą tych miar różnorodności gatunkowej. Tak więc
zgrupowania liczące przykładowo po 5 i 500 gatunków przy zastosowaniu
omawianych wskaźników mogą wykazywać podobne wartości różnorodności
gatunkowej. Tę ich właściwość najplastyczniej przedstawiła M AGURRAN
(1988) wskazując, że najniższe wartości wykazuje różnorodność tych zgrupowań, w skład których wchodzi tylko jeden gatunek, najwyższe zaś w tych,
w których liczebność wszystkich gatunków jest równa. Tak więc wartości
wskaźników różnorodności pokazują przy minimum, że zgrupowanie jest
skrajnie zredukowane i składa się tylko z jednego dominanta, zaś przy maksimum, że rozkład liczebności gatunków jest skrajnie równomierny, oznacza
to, że każdy z gatunków jest reprezentowany przez tę samą liczbę osobników. Wartości pośrednie wskazują jedynie na określony stopień skośności
rozkładu, mówią więc jak strome są „schodki”, do których jest podobny rankingowany rozkład liczebności gatunków w zgrupowaniu.
Tab. I. Różnorodność gatunkowa (H’) owadów w borach sosnowych Polski osiągana przy
różnej pojemności gatunkowej ich zgrupowań (S).
Species diversity (H’) of insects in pine forests of Poland achieved at different species capacity of their communities (S).
H’

1.28

1.61

1.70

2.26

2.40

2.49

2.58

2.61

S

21

46

20

41

26

16

44

21

H’

2.67

2.69

2.74

2.78

2.80

3.16

3.17

3.34

S

36

52

46

28

26

18

31

67
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Tab. II. Pojemność gatunkowa (S) i różnorodność gatunkowa (H’) grzebaczowatych (Hymenoptera: Sphecidae) w dwóch typach borów sosnowych Polski (według danych E. SKIBIŃSKIEJ).
Species capacity (S) and species diversity (H’) of digger-wasps (Hymenoptera: Sphecidae) in two types of pine forests of Poland (based on data of E. SKIBIŃSKA ).
Bór świeży

Bór mieszany

Wskaźnik
bogactwa
fauny

seminaturalny

przekształcony

seminaturalny

przekształcony

S

36

46

46

41

H’

2.67

1.61

2.74

2.26

Miary różnorodności gatunkowej mają więc ograniczone zastosowanie
zarówno przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o bogactwo badanego
zgrupowania, jak przy ocenie liczby gatunków o niskiej liczebności. Tu nasuwa się uwaga, że gatunki reprezentowane w materiale tylko przez jednego
osobnika odegrały poważną rolę w badaniach nad różnorodnością. W pierwszej monografii poświęconej statystycznemu aspektowi problemu różnorodności (WILLIAMS 1964) parametr a równania rozkładu logarytmicznego, którym jest liczba gatunków reprezentowanych w materiale tylko przez jednego
osobnika, został określony właśnie jako różnorodność gatunkowa. Znaczenie grupy gatunków o niskiej liczebności dla oceny bogactwa fauny pozostaje
do dziś niepodważalne. Ich analiza wymaga jednak zastosowania innych narzędzi.
Ocena różnorodności gatunkowej poprzez strukturę zgrupowania
Struktura zgrupowania owadów wykazuje znaczną stabilność. Oznacza
to, że posiada ona układ schodkowy, który zachowuje swój charakterystyczny wygląd nawet przy daleko idących zmianach składu gatunkowego. Właściwość tę dla składu gatunkowego dobrze ilustruje porównanie rozkładów liczebności gatunków za pomocą wskaźników Jaccarda, Soerensena i Marczewskiego-Steinhausa, zaś wskaźnika Morisity dla dominacji. Podobieństwo struktury dominacyjnej jest z reguły wyższe, niż składu gatunkowego.
Reakcje strukturalne zgrupowania na procesy degradacyjne zachodzące
w środowisku, a te stanowią najczęstszą przyczynę eliminacji gatunków,
mają podobny charakter niezależnie od czynnika degradującego. Polegają
one na zmianach pozycji dominacyjnej poszczególnych gatunków, szczególnie ma to miejsce w przypadku gatunków o wysokiej liczebności, zaliczanych

226

P. TROJAN

do umownej grupy dominantów. Równolegle do tych przetasowań odbywa
się proces skracania ogona rozkładu (Ryc. 2). Zjawisko to zostało opisane
jako synantropizacja zespołów zwierząt (TROJAN, GÓRSKA, WEGNER 1982).
W środowiskach przekształconych najsilniej grupa gatunków o niższej liczebności zostaje niekiedy zupełnie wyeliminowana. W grupie dominantów,
która mimo wysokiej presji utrzymuje się w zdegradowanym środowisku,
różnice ilościowe między gatunkami zwykle powiększają się, w wyniku czego
rozkład ten przypomina bardzo strome schodki.
Rozkłady dominacyjne, charakterystyczne dla większości zgrupowań
owadów, z trudem poddają się analizie matematycznej i tylko w nielicznych
przypadkach udaje się uzyskać ich zgodność z jednym z sześciu znanych rozkładów statystycznych (TROJAN 1996). Przyczyna tego leży w zróżnicowaniu
właściwości ekologicznym gatunków wchodzących w skład zgrupowań owadów. To z kolei decyduje o niejednorodności materiału pod wzgłedem statystycznym.
Rankingowany rozkład liczebności gatunków (Ryc. 2) w zgrupowaniach
owadów występujących w środowiskach naturalnych i seminaturalnych wykazuje stopniowe spadki liczebności kolejnych gatunków, zwykle bez wyraźnych granic między grupami tych o wyższych i niższych liczebnościach. Tym
samym podział gatunków na grupy o określonej dominacji ma charakter czysto umowny. Przy rozpatrywaniu takich rozkładów należy brać pod uwagę
zarówno strukturę zgrupowania, jak właściwości ekologiczne gatunków
wchodzących w jego skład i ich reakcje na zmiany zachodzące w środowisku.
Z punktu widzenia teorii tolerancji ekologicznej wszystkie gatunki dzielą
się na szereg kategorii o różnych zakresach tolerancji. Kategorie te można
odnieść zarówno do ogólnych właściwości gatunków, jak do wymagań siedliskowych, troficznych, czy wybranych czynników środowiska. Przynależność
do określonej kategorii określa szerokość specjalizacji względem danego
czynnika.
Grupa gatunków o najszerszej specjalizacji to eurybionty lub eurytopy
(jeśli odnosi się je do liczby środowisk, które zasiedlają). Te właśnie gatunki
tworzą grupę dominantów, związanych raczej z typem siedliska niż określonym ekosystemem. Ich reakcje na zmiany zachodzące w środowisku polegają
głównie na zmianach pozycji dominacyjnej poszczególnych gatunków. Potwierdzają to badania J. WIEDEŃSKIEJ (in litt.) nad muchówkami z rodziny
Limoniidae rzeki Grabi, wśród których zmiany pozycji dominacyjnej gatunków zachodzą zarówno w czasie, jak w przestrzeni. Jednak bardzo rzadko
dochodzi do ich eliminacji ze zgrupowania. Dobrego przykładu dostarczyły
pod tym względem badania PISARSKIEJ (1980) nad mszycożernymi bzygami
(Diptera: Syrphinae). W zespole tym grupa dominantów ma niemal stały
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Ryc. 2. Zmiany struktury zgrupowań owadów roślinożernych pod wpływem presji urbanizacyjnej (schemat). 1. Kw – rezerwaty leśne grądowe, 2. Kw – parki, 3. Kw – zieleń
osiedlowa, 4. Kw – centrum miasta.
Fig. 2. Changes in dominance structure of herbivore insect communities influenced by
urban pressure (schema). 1. Kw – oak-beam-linden forest reserves, 2. Kw – parks,
3. Kw – town green, 4. Kw – town centre.

skład gatunkowy na całym obszarze Polski, od ekosystemów górskich do wybrzeży Bałtyku. Jej udział w w zgrupowaniu rozpatrywany wzdłuż gradientu
o rosnącej presji antropogenicznej stale się zwiększa. Redukcji podlegają zaś
głównie gatunki o niskiej liczebności.
Ta odmienność reakcji gatunków pospolitych i rzadkich stanowi o tym, że
zgrupowania owadów są niejednorodne pod względem ekologicznym i tym
samym statystycznym. Każda z tych grup wykazuje inne reakcje na zjawiska
zachodzące w środowisku. Mamy więc do czynienia nie z jedną a z dwiema
kategoriami gatunków. Pierwsza z nich eury- i polibionty, obejmuje gatunki
o szerokiej tolerancji i specjalizacji środowiskowej, druga to oligo- i stenobionty, należą tu gatunki o wąskiej specjalizacji. Pierwsza kategoria jest
związana z najogólniejszymi właściwościami środowiska, druga jest przystosowana do określonych ekosystemów, nawet ich pewnych stadiów rozwojowych. Ci specjaliści ekologiczni działają z dużą większą precyzją i wydajno-
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ścią w porównaniu do gatunków o szerokim spektrum życiowym ale ich pole
działania jest zazwyczaj wąskie. Można w tym miejscu przeprowadzić analogię do fitosocjologii, która wyróżnia kategorię gatunków budujących zespół,
w zgrupowaniach owadów odpowiadają im dominanty związane z typem siedliska. Pozostałe gatunki związane są bardziej z mozaikowatością środowiska i zróżnicowaniem wewnętrznym ekosystemów.
Rozdzielenie tych dwóch kategorii gatunków można przeprowadzić
w oparciu o analizę dyskryminacyjną (TROJAN 1996). Pozwala ona wyznaczyć granicę między gatunkami tworzącymi ogon rozkładu i grupą dominantów (Ryc. 3) w oparciu o zgodność „ogona” z rozkładem typu „broken stick”
(MACARTHUR 1957). Odpowiada on przypadkowemu podziałowi zasobów
lub mikronisz powstałych w wyniku rozwoju zróżnicowania wewnętrznego
ekosystemu. Procedura ta pozwala wydzielić w oparciu o kryteria statystyczne grupę gatunków, zawierającą to, co faunista nazywa gatunkami rzadkimi.
Dalsza analiza tej grupy powinna prowadzić do ujawnienia w jej obrębie gatunków zagrożonych i eliminowanych z ekosystemu, a nawet zagrożonych
wymarciem.
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Ryc. 3. Oddzielanie gatunków dominujących od ogona rozkładu w oparciu o analizę dyskryminacyjną na przykładzie Phoridae upraw sosnowych Puszczy Białowieskiej (według
E. DURSKIEJ).
Fig. 3. Separation of dominant species and a tail of species frequency distribution by
discrimination analysis as exemplified by scuttle-flies (Diptera: Phoridae) communities of young pine stands in the Białowieża Forest (after E. DURSKA).
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Gatunki wchodzące w skład tej grupy stanowią wyraz różnorodności gatunkowej zgrupowania. Ich liczba jest bowiem pochodną stopnia mozaikowatości środowiska. Ponadto iloraz liczby gatunków wchodzących w skład
ogona rozkładu względem całkowitej liczby gatunków zgrupowania stanowi
miarę różnorodności i środowiska i gatunków (TROJAN 1996). W oparciu
o tę miarę można ilościowo porównywać ze sobą zarówno środowiska, jak
zasiedlającą je faunę i wyznaczać obszary o największej różnorodności.

Wyodrębnianie grupy gatunków zagrożonych
Ustalenie listy gatunków, które są rzeczywiście zagrożone eliminacją wymaga dalszej analizy. Jej punktem wyjścia powinna być ocena stabilności pozycji gatunku w badanym zgrupowaniu. Z listy tej należy najpierw usunąć
wszystkie gatunki, które nie są zagrożone i wobec tego nie wymagają żadnej
ochrony. Gatunki takie można zaliczyć do kilku grup, w stosunku do których
będą stosowane odpowiednie kryteria eliminacyjne.
Pierwszą, najłatwiejszą do wyeliminowania grupą są gatunki wizytujące.
To te, których liczebność w okolicznych środowiskach jest wysoka, tam też
znajdują się miejsca ich rozwoju. Do badanego ekosystemu zalatują sporadycznie, często przyciągane tu przez kwiaty, które stanowią dla nich źródło
pokarmu, niekiedy zalatują tu przypadkowo. Znajomość środowiska rozwojowego larw lub ocena liczebności w sąsiadujących ekosystemach stanowi tu
wystarczające kryterium dla eliminacji takich gatunków.
Drugą taką grupę stanowią gatunki biorące udział tylko w określonym
stadium sukcesji ekologicznej i aktualnie kończące swą działalność w badanym ekosystemie. Gatunki takie zajmują w zgrupowaniach owadów bardzo
różne pozycje, zależnie od tego z jakim stadium sukcesji mamy do czynienia.
Zbadanie pozycji, na których się znajdują w różnych stadiach rozwojowych
badanego ekosystemu, jak to zrobiła E. DURSKA (Tab. III), daje informację
o zakresie adaptacji ekologicznych badanego gatunku i w przypadku form
często zmieniających pozycję, niska liczebność w badanym ekosystemie nie
może być uznana za wskazówkę dla objęcia gatunku ochroną.
Trzecia grupa gatunków to te, które są związane z danym ekosystemem,
szczególnie jego stadium klimaksowym, jednak w badanej biocenozie nie ma
jeszcze właściwej dla nich niszy. Gatunki takie można wykryć w zbiorze na
podstawie analizy szerokości ich niszy ekologicznej w oparciu o metodę zaproponowaną przez P IELOU (1972).
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Tab. III. Pozycje gatunków w zgrupowaniu zadrowatych (Diptera: Phoridae) w czterech stadiach sukcesji boru świeżego Puszczy Białowieskiej (wg E. DURSKIEJ).
Positions of species of scuttle-flies (Diptera: Phoridae) in four stages of succession
of fresh pine forest in the Białowieża Forest (after E. DURSKA ).
Lp.

Gatunki

uprawy

młodniki

drągowiny starodrzewy

1

Megaselia verralli (WOOD )

1

28

36

40

2

Megaselia brevicostalis (WOOD )

2

31

31

21

3

Megaselia nigriceps (LOEW )

3

26

30

29

4

Megaselia manicata (WOOD )

4

12

21

12

5

Megaselia zonata (ZETT.)

5

29

41

45

6

Triphleba opaca (MEIG.)

6

47

33

20

7

Megaselia pleuralis (WOOD )

7

16

23

23

8

Megaselia pumila (MEIG.)

8

7

17

36

9

Megaselia latifrons (WOOD)

9

21

16

24

10

Metopina oligoneura (MIK)

10

45

34

33

11

Megaselia involuta (WOOD )

11

14

26

31

12

Megaselia campestris (WOOD)

12

18

18

14

13

Conicera dauci (MEIG.)

13

43

42

41

14

Megaselia minor (ZETT.)

14

49

37

39

15

Megaselia giraudii (EGG.)

15

3

1

2

16

Megaselia xanthozona (STROBL)

16

46

38

32

17

Megaselia meconicera (SPEIS.)

17

8

43

8

18

Megaselia woodi (LUNDB.)

18

2

2

1

19

Megaselia pulicaria (FALL.)
– complex

19

5

15

7

20

Megaselia lata (WOOD)

20

13

39

43

21

Anevrina thoracica (MEIG.)

21

42

25

17

22

Triphleba trinervis (BECK .)

22

32

35

35

23

Megaselia diversa (WOOD )

23

1

4

16

24

Megaselia scutellaris (WOOD )

24

36

0

42

25

Megaselia emarginata (WOOD)

25

33

29

25

26

Megaselia affinis (WOOD )

26

34

32

0

27

Megaselia altifrons (WOOD)

27

23

6

37

28

Megaselia ignobilis (SCHMITZ)

28

11

10

0

29

Megaselia dimidia SCHMITZ

29

25

0

44

30

Phora artifrons SCHMITZ

30

9

8

9

31

Phora obscura (ZETT.)

31

15

7

3
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Wniosek końcowy
Tak oczyszczona lista zawiera już tylko gatunki, o których informacja nasza jest negatywna. Wiemy bowiem, że:
– nie występują w okolicy badanego ekosystemu,
– nie mają środowisk rozwojowych położonych za nim,
– nie stanowią pozostałości po poprzednich stadiach sukcesji,
– nie występują w badanym typie ekosystemu w nieco odmiennych sytuacjach.
Nasza wiedza o tych gatunkach jest więc bardzo ograniczona.
Mamy jednak podstawy aby przypuszczać, że jakiekolwiek zmiany o charakterze degradacyjnym, oddziaływujące na środowisko występowania takich gatunków, doprowadzi do ich wyeliminowania nie tylko z badanego
ekosystemu ale również z całej okolicy. Tym samym mogą być wprowadzone
na listę gatunków zagrożonych i w pierwszym rzędzie poddane szczegółowszej analizie od strony bionomicznej i ekologicznej w celu wyjaśnienia ich
roli i rzeczywistej sytuacji w przyrodzie.

SUMMARY
Establishing insect species threatened with elimination raises no doubts only in case of
large forms. For medium-sized and small insects, procedures verifying the endangered status are necessary. A low abundance is a common denominator of protection of both diversity and individual species. This criterion, however, is not sufficient. Faunistic, ecology and
nature protection offer independent systems of classification of species, based on their
abundance, however, particular groups in these classifications are distinguished arbitrarily.
Correct assigment of species to an endangered group requires adequate indicators. None of
the indices of species diversity constitutes such an indicator. The proposed procedure of
analysis of species in order to single out endangered forms includes several consecutive
stages: 1. distinguishing a tail of distribution in a ranked distribution of species abundance,
using discrimination procedure; 2. preapring a preliminary list of species for further analysis; 3. removing from the list species that only visit a given locality; 4. identifying and rejecting species that are present only at certain stages of ecological succession of the ecosystem;
5. stodying mobility of species within the community structure and rejecting species of high
ecological mobility. Only such a „purified” list may provide a basis for the analysis of species
from the viewpoint of their being threatened with elimination or even extinction.
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Wyznaczanie zagrożonych gatunków owadów i innych zwierząt
w świetle nowych kryteriów IUCN/WCU
Identification of threatened species of insects and other animals
in the light of new IUCN criteria

ZBIGNIEW GŁOWACIŃSKI
Instytut Ochrony Przyrody PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

ABSTRACT: The application of new IUCN criteria and categories of threat adopted in the
revised edition of the Polish Red Data Book of Animals is discussed. Particular attention
was given to the classification of threats to insect species and the use of this classification
for conservation of the native entomofauna.
KEY WORDS: insects, threatened species, criteria of IUCN, red book, Poland.

Współczesna ochrona przyrody zmierza do dwóch zasadniczych celów:
zachowania (1) różnorodności biologicznej i (2) integralności systemów
przyrodniczych. Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie działania na rzecz ochrony przyrody muszą wychodzić od inwentaryzacji, dobrego rozpoznania stanu
populacji lub określonych grup systematycznych (bądź ekologicznych) oraz
oszacowania zagrożenia taksonów. Za tym postępują uzgodnienia metod
i zasad wpływania na populacje, odwołujące się do współczesnej wiedzy
przyrodniczej, zwłaszcza ekologii, fizjologii i genetyki. Oceną statusu i zagrozeń gatunków zajmują się najczęściej wyspecjalizowane instytucje i organizacje, zwłaszcza Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN/WCU).
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1. Idea „czerwonej księgi”
Stopień zagrożenia różnych taksonów, z reguły w randze gatunku, przedstawiany jest od pewnego czasu bądź to w formie „czerwonych ksiąg” bądź
ich uproszczonej wersji, czyli „czerwonych list”. Większość tego typu opracowań dotyczy zwierząt wyższych, zwłaszcza kręgowców, które należą do najlepiej zbadanych i budzą największe zainteresowanie społeczne. Bezkręgowce,
w tym owady, które zdominowały życie na Ziemi (Ryc. 1), uwzględnione są
w tych ewidencjach marginalnie, co wynika z trudności ich opisania i kontroli. Tylko w niektórych krajach europejskich, szczycących się długą tradycją
badań faunistycznych i wysokim rozwojem nauk biologicznych, udało się
w dość szerokim zakresie oszacować skalę wymierania i zagrożeń gatunków
owadów (np. BLAB i in. 1984).

Ryc. 1. Udział owadów wśród wszystkich żyjących dziś na Ziemi gatunków (wg UNEP 1995
opisano łącznie około 1,75 mln zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów).
Fig. 1. The proportion of insect species in whole number of species living now on the Earth
(about 1.75 million species of animals, plants, fungi and microorganisms have so far
been described – after UNEP 1995).
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Warto przypomnieć, że inspiratorem „czerwonych ksiąg” jest IUCN (dziś
IUCN/WCU). Ta światowa organizacja ochrony przyrody pierwsze tomy globalnej „czerwonej księgi” (IUCN 1966) wydała w formie skoroszytowej na
kolorowych kartkach. Były to tomy poświęcone ssakom i ptakom. Później
powstały podobne opracowania dla kręgowców niższych. Ostatnio korzystając z ogromnego postępu faunistyki, biogeografii i ekologii, jak też z silnego
zaangażowania się w ochronę przyrody przedstawicieli nauki, Unia, a właściwie jej stała Komisja ds. Przeżywania Gatunków (SSC–IUCN), wydaje tego
typu prace poświęcone również bezkręgowcom (np. IUCN 1996). W tym
dziele Unię wspierają m.in. UNEP (Środowiskowy Program Narodów Zjednoczonych), WWF (Światowy Fundusz na rzecz Dzikiej Przyrody) oraz
WCMC (Światowe Centrum Monitoringu Ochrony Przyrody), które dostarcza przede wszystkim danych faktograficznych. Pomysł wydania „czerwonych ksiąg” według światowego wzorca został z kolei przejęty do realizacji
w skali kontynentów (np. Council of Europe – draft z 1997), regionów i krajów. Taka pozycja wydawnicza powstała również w Polsce (GŁOWACIŃSKI
1992a), z tym że część poświęcona owadom, z kilku obiektywnych powodów,
ogranicza się tu tylko do niektórych jednostek systematycznych. Nie zaleca
się natomiast tworzenia „czerwonych ksiąg” dla terenów zbyt małych, co wynika z argumentów metodycznych.
Podobnie wygląda sprawa z „czerwonymi listami”, które przyjęły się najbardziej w krajach niemieckojęzycznych jako tzw. „Rote Listen” (np. NO WAK, BLAB, BLESS 1994), a ostatnio formułę „czerwonych list” rozwija również IUCN/WCU. Treść „czerwonych list” sprowadza się w gruncie rzeczy do
wykazu gatunków wedle przyjętych kryteriów i kategorii zagrożeń. Jest to
skąpa lecz podstawowa informacja dla analiz ochroniarskich i działań praktycznych, zwykle stanowiąca przymiarkę do „czerwonych ksiąg”. Poza tym
„czerwone listy” jest łatwiej i taniej weryfikować i wznawiać.
„Czerwone księgi” i „czerwone listy” IUCN oraz ich regionalne bądź krajowe odpowiedniki obowiązuje określony system ocen zagrożenia i klasyfikacji gatunków. Pod tym względem wszystkie te wydawnictwa z założenia
powinny ze sobą dobrze korespondować.
2. Dotychczasowe kategorie zagrożeń IUCN
Poddany ostatnio weryfikcji system klasyfikacyjny opierał się na 5 podstawowych kategoriach zagrożeń, których definicje miały charakter opisowy,
pozwalający w znacznej mierze na oceny intuicyjne. „Polska czerwona księga
zwierząt” tylko w niektórych przypadkach podbudowana została kryteriami
półilościowymi, dość konkretnie sprecyzowanymi. Podstawą dotychczasowego systemu klasyfikacyjnego IUCN były następujące kategorie zagrożeń:
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(endangered) – gatunki silnie zagrożone i ginące,
(vulnerable) – narażone,
(rare) – zagrożone z powodu rzadkości,
(indeterminate) – o bliżej nieokreślonym zagrożeniu, ale należące do jednej z poprzednich kategorii,
O (out of danger) – gatunki wydobyte z zagrożenia.
Jest to klasyfikacja dość prosta, dająca się przy tym zastosować w stosunkowo szerokim spektrum grup systematycznych i – jakkolwiek opierała się
ona na kryteriach słabo zarysowanych – znajdowała uznanie na całym świecie. Tylko w niewielkim stopniu była modyfikowana i dostosowywana do lokalnych, lub regionalnych potrzeb. Przykładem tego jest niedokończona
jeszcze „Czerwona księga regionu bałtyckiego” (część 1 – INGELÖG i in.
1993), która nie uwzględnia już gatunków uratowanych, a wprowadza kategorię „care demanding”, czyli kategorię gatunków wymagających szczególnego nadzoru. Do tejże kategorii wlicza się taksony nie należące do kategorii E – R, które mogą być jeszcze dość pospolite, ale które wykazują dramatyczny spadek populacji, zbliżający je do kategorii „vulnerable”. „Czerwone
księgi” odnotowują również gatunki wymarłe i zaginione Ex (extinct, extinct
in the wild), co pozwala określić całokształt strat gatunkowych w światowym
czy regionalnym królestwie zwierząt. Warto w tym miejscu dodać, że „Polska
czerwona księga zwierząt„ (GŁOWACIŃSKI 1992a) uwzględnia tylko 26 gatunków owadów (na 143 wszystkich zakwalifikowanych gatunków zwierząt),
w tym są to głównie motyle Lepidoptera (15 gat.) i chrząszcze Coleoptera
(8 gat.).
3. Dzisiejsze propozycje wyznaczania gatunków zagrożonych
Wprowadzane ostatnio zasady doboru gatunków do „czerwonych ksiąg”
według nowych wskazań IUCN/WCU (IUCN 1994) zmierzają do obiektywizacji kryteriów doboru taksonów i opierają się na ocenach ilościowych. Zasady te stają się bardziej niż dotychczas sformalizowane i restryktywne.
Obejmują one tak ocenę wielkości i zmian populacji, jak i ocenę środowiska
i przestrzeni życiowej gatunku (Tab.). Autorzy nowego systemu dołożyli starań, aby był on możliwie uniwersalny, dający się zastosować w odniesieniu
do różnych grup systematycznych, a zarazem żeby nie był zbyt skomplikowany.
Z nowych wytycznych IUCN/WCU i załączonego schematu klasyfikacyjnego (Ryc. 2) wynika wstępne przesłanie, aby do ksiąg wprowadzać jedynie
takie taksony, których zagrożenie jest dobrze udokumentowane przez naukę. Znaczy to innymi słowy, że lepiej sklasyfikować mniej gatunków, ale dokładniej i z większym przekonaniem niż tworzyć obszerne zestawienia, które
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musiałyby wymagać częstych rewizji i weryfikacji. Prace nad klasyfikacją zagrożeń gatunków siłą rzeczy powinny też dostarczać informacji na temat
stopnia znajomości poszczególnych grup zwierzęcych (i innych żywych organizmów), toteż nowy algorytm postępowania klasyfikacyjnego uwzględnia
różne poziomy zbadania poszczególnych taksonów.
Schemat klasyfikacyjny IUCN/WCU (Ryc. 2) dzieli gatunki na 4 działy
gatunków:
(1) wymarłych (extinct),
(2) zagrożonych (threatened),
(3) niższego ryzyka (lower risk),
(4) gatunków niedostatecznie zbadanych (data deficient, not evaluated sp.).
Z punktu widzenia metodologii „czerwonych ksiąg” odrzucenia wymaga
ostatnia grupa gatunków (niejako przekazana do rozpoznania nauce), nato-

Gatun ek wymar³y / Extinct Species
Wymar³y w wolnej przyrodzie
Extinct in the Wild

(Gat. zagro¿one)
(Threatened)

Krytycznie zagro¿ony
Critically Endangered

CR

Zagro¿ony / Endangered

EN

Nara¿ony / Vulne rable

VU

(Dane wystarczaj¹ce)
(Adequate Data)

(Gat. oszacowane)
(Evaluated)

Gat. n i¿szego
ryzyka
Lower Risk

Zale¿ny od ochrony
Conservation
Depend ent

LR

Bliski zagro¿enia
Near Threatened
Najmniejszej troski
Least Concern

Dane niedostateczne
Data Deficient
Gat. n ie oszacowane
Not. Evaluated

Ryc. 2. Schemat ilustrujący nową koncepcję klasyfikacji gatunków pod względem ich poznania i zagrożeń według nowych propozycji Komisji ds. Przeżywania Gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody.
Fig. 2. Structure of the knowledge of species and categories of threat according to the
IUCN/WCU Species Survival Commission.
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Tab. Zwięźle ujęte kryteria wyznaczania gatunków do nowych kategorii zagrożeń zaproponowanych przez IUCN/WCU (według
„Czerwonej listy zagrożonych zwierząt” wydanej w 1996 przez IUCN, nieco zmienione). Szczegóły w instrukcji przygotowanej
w 1994 r. przez Komisję do spraw Przeżywania Gatunków IUCN.
Summary of new IUCN categories and criteria (according to IUCN Red list or threatened animals1996, lightly changed). Details
in IUCN Red list categories 1994, prepared by the IUCN Species Survival Commission.
Gatunki Species

Kryteria A–E
A–E criteria

1

Krytycznie zagrożone

Zagrożone

Narażone

Critically Endangered

Endangered

Vulnerable

(CR)

(EN)

(VU)

2

3

4

Declinig population

Tempo spadku co najmniej

80% w ciągu 10 lat
lub 3 pokoleń

50% w ciągu 10 lat
lub 3 pokoleń

20% w ciągu 10 lat
lub 3 pokoleń

Population decline rate at least

80% in 10 years
or 3 generations

50% in 10 years
or 3 generations

20% in 10 years
or 3 generations

Szacowane na podstawie:
Using either:

1. zmniejszania się populacji obserwowanego, ocenianego, zakładanego bądź
podejrzewanego w przeszłości albo
population reduction observed,
estimated, inferred or suspected
in the past or
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A. Populacja spadkowa

1

population decline projected or
suspected in the future based on
(a) direct observation,
(b) an index of abundance
appropriate for the taxon,
(c) a decline in area of occupancy,
extent of occurreance
and/or quality of habitat,
(d) actual or potential levels of
exploitation,
(e) the effects of introduced taxa,
hybridization, pathogens,
pollutants, competitors,
or parasites

3

4

Kategoria
Category



CR

A



2a,d


Kryterium
Criterion

Podkryteria
Subcriteria
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2. prognozowanego spadku populacji
w oparciu o
(a) bezpośrednią obserwację,
(b) wskaźnik liczebności odpowiedni
dla danego taksonu,
(c) zawężanie się zajmowanego
areału, zasięgu występowania
i/lub obniżanie się jakości
siedliska,
(d) rzeczywisty lub potencjalny
poziom eksploatacji,
(e) efekty wprowadzania (obcych)
taksonów, hybrydyzacji,
oddziaływania patogenów,
zanieczyszczeń, konkurentów
lub pasożytów

2
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2

3

4
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1
B. Ograniczone rozmieszczenie
oraz zmniejszanie się lub fluktuacja
Small distribution and decline or fluctuation

albo zasięgu występowania
either extent of occurrence

< 100 km2

< 5000 km2

< 20000 km 2

< 10 km2

< 500 km2

< 2000 km 2

£5

£ 10

albo zajmowanego areału

oraz 2 z 3 poniższych ewentualności:
and 2 of the following 3:

1. populacja silnie podzielona
(izolowane subpopulacje) lub znana
z niewielkiej liczby stanowisk
either severely fragmented (isolated
populations) or known to exist at a
number of locations

2. postępujący spadek którejś z
następujących charakterystyk:
(a) zasięg występowania,
(b) zajmowany areał,

=1

tempo obojętne

tempo obojętne

tempo obojętne
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or area of occupancy

1

2

3

4

continuing decline in any of the following:
(a) extent of occurrence,
(b) area of occupancy,
(c) area, extent and/or quality of habitat,
(d) number of locations or subpopulations,
(e) number of mature indyviduals

3. fluktuacje którejś z następujących
charakterystyk:
(a) zasięg występowania,
(b) zajmowany areał,
(c) powierzchnia, zasięg
i/lub jakość siedliska,
(d) liczba stanowisk lub subpopulacji,
(e) liczba dojrzałych osobników
fluctuating in any of the following:
(a) extent of occurrence,
(b) area of occupancy,
(c) number or locations or subpopulations,
(d) number of mature individuals

any rate

any rate

> 1 rząd wielkości

> 1 rząd wielkości

> 1 rząd wielkości

> 1 order/mag.

> 1 order/mag.

> 1 order/mag.

< 250

< 2500

< 10000

C. Mała populacja i spadek
Small population size and decline

Liczba dojrzałych osobników
Number of mature individuals

241

any rate
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(c) powierzchnia, zasięg
i/lub jakość siedliska,
(d) liczba stanowisk lub subpopulacji,
(e) liczba dojrzałych osobników

2

3

4
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1
oraz zachodzi jedna z dwu ewentualności:
and 1 of the following 2:

1. gwałtowne tempo spadku
rapid decline rate

20% w ciągu 5 lat
lub 2 pokoleń

10% w ciągu 10 lat
lub 3 pokoleń

25% in 3 years
or 1 generation

20% in 5 years
or 2 generations

10% in 10 years
or 3 generations

tempo obojętne

tempo obojętne

tempo obojętne

continuing decline and/either:

any rate

any rate

any rate

(a) rozdrobnienie (fragmentacja)
populacji

wszystkie subpopulacje
£ 50

wszystkie subpopulacje
£ 250

wszystkie subpopulacje
£ 1000

all sub-pops £ 50

all sub-pops £ 250

all sub-pops £ 1000

< 50

< 250

< 1000

fragmented

(b) albo wszystkie osobniki
tworzą jedną subpopulację
or all individuals in single
subpopulation

D. Bardzo mała lub ograniczona populacja
Very small or restricted

Albo 1. liczba dojrzałych osobników
number of mature individuals or
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2. postępujący spadek i/albo:

25% w ciągu 3 lat
lub 1 pokolenia

1

population is susceptible

3

4

(nie daje się zastosować)

(nie daje się zastosować)

zajmowany areał < 100 km2
lub liczba stanowisk < 5

(not applicable)

(not applicable)

area of occupancy <100 km 2
or number of locations < 5

E. Analiza ilościowa
Quantitative analysis

Wskazująca, że prawdopodobieństwo
wymarcia w wolnej przyrodzie wynosi
co najmniej

50% w ciągu 10 lat
lub 3 pokoleń

20% w ciągu 20 lat
lub 5 pokoleń

10% w ciągu 100 lat

Indicating the probability of extinction in the
wild to be at least

50% in 10 years
or 3 generations

20% in 20 years
or 5 generations

10% in 100 years

Uwaga: Do zakwalifikowania gatunku do jednej z powyższych kategorii zagrożeń wystarczy spełnienie choćby jednego
z kryteriów A–E.
Nota: Any of the A–E criteria is sufficient to assign a species to one of the categories of threat (CR–VU).
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Albo 2. populacja wrażliwa

2
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miast główna uwaga ma się skupiać w tych opracowaniach na gatunkach zagrożonych. Tę ostatnią grupę tworzą takie kategorie:
CR (critically endangered) – krytycznie zagrożone,
EN (endangered) – zagrożone,
VU (vulnerable) – narażone.

Ryc. 3. Dwa przykłady pozwalające odróżniać pojęcie „zasięgu występowania” i „terenu zajmowanego” przez gatunek. W części A przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie
stanowisk poznanych, przyjmowanych lub prognozowanych, w B pokazano jak można wyznaczyć granice zasięgu występowania, łącząc liniami skrajne stanowiska,
w C natomiast pokazano areał rzeczywiście zajmowany przez gatunek, którego pomiar może stanowić sumę powierzchni zajętych kwadratów w siatce kartograficznej.
Fig. 3. Two examples of the distinction between „extent of occurrence” and „area of occupancy”. Part A is the spatial distribution of known, inferred or projected sites of occurrence, B shows one possible boundary to the „extent of occurrence”, which is the
measured area within this boundary, C shows one measure of „area of occupancy”
which can be measured by the sum of the occupied grid squares.
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Definicje tych i pozostałych wydzieleń można znaleźć w specjalnej instrukcji (IUCN 1994), bądź innych publikacjach (np. IUCN 1996; GŁOWACIŃSKI 1997). Tam też przedstawione są nowe kryteria kwalifikacyjne gatunków i związana z tym procedura. Jeden ze sposobów objaśnienia tych kryteriów zamieszczono obok (Tab., Ryc. 3). Do zakwalifikowania gatunku do
jednej z powyższych kategorii zagrożeń wystarczy spełnienie warunków
choćby jednego z kryteriów A – E.
Nowa propozycja wyznaczenia gatunków dla „czerwonych ksiąg” – jak
każda klasyfikacja przyrodnicza – budzi tyle aprobaty co zastrzeżeń. Nie ulega natomiast wątpliwości, że zapotrzebowanie na takie porządkowanie faktów i zjawisk regresywnych w faunie jest bardzo duże. Trudno bowiem wyobrazić sobie realizację światowych, kontynentalnych czy krajowych strategii
ochrony przyrody, jak też niektórych działań lokalnych bez wsparcia tak elementarną faktografią naukową jakiej dostarczają „czerwone księgi” bądź
przynajmniej „czerwone listy”. Proponowane kryteria kwalifikacyjne stwarzają wcale niełatwe wyzwanie dla zoologów, zwłaszcza entomologów chcących włączyć się do badań zagrożeń fauny i tworzenia takich dzieł.
Nie można jednak się łudzić, że względny udział owadów (czy też innych
bezkręgowców) w tych opracowaniach będzie w podobnym stopniu zaznaczony jak w przypadku lepiej poznanych i kontrolowanych kręgowców. Wydaje się, że „czerwone księgi” zawsze będą faworyzować zwierzęta wyższe
i leżące w kręgu większego zainteresowania nauki. Nie ma na razie podstaw
aby oczekiwać, że powszechna dominacja gatunkowa owadów automatycznie przełoży się na proporcjonalnie zwiększony udział tych zwierząt w „czerwonych księgach”, nawet zakładając, że tempo wymierania kręgowców i np.
owadów jest takie samo.
4. Owady w nowym wydaniu „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”
Zmiany w populacjach i wprowadzenie przez IUCN/WCU nowych kryteriów klasyfikacyjnych skłaniają do przygotowania nowego, poszerzonego wydania „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Od entomologów oczekuje się
większego niż dotąd wkładu w tworzenie tego typu ksiąg oraz rozważenia
możliwości opracowania owadów według przedstawionych propozycji IUCN
(Tab.). Jest sprawą ważną aby ustalić w jakim stopniu wiedza o owadach
w Polsce poddaje się ocenie przez pryzmat nowych kryteriów kwalifikacyjnych zaproponowanych przez międzynarodowych ekspertów. Dość sceptycznie zapatrują się na te możliwości m.in. krajowi malakolodzy. Wskazana jest
zatem pilna odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście dla nowej edycji krajowej
„czerwonej księgi” mamy na tyle przekonujące materiały o zagrożonych gatunkach owadów i innych bezkręgowców aby myśleć o przygotowaniu osob-
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nego, drugiego tomu Księgi, respektując wprowadzane dziś międzynarodowe standardy dla tego typu wydawnictw.
Niestety entomolodzy polscy do dziś nie przeprowadzili wstępnych analiz
stanu posiadania i zagrożeń gatunków w zakresie choćby najważniejszych
grup taksonomicznych w skali całego kraju. Właściwie tylko błonkówki
z nadrodziny Apoidea, doczekały się kilku syntetycznych opracowań (BANASZAK 1993, 1995; DYLEWSKA 1997; PAWLIKOWSKI 1989), stanowiących dostateczny materiał wyjściowy dla rozwinięcia działu o owadach w „czerwonej
księdze”. Takie analizy, przeprowadzone na kręgowcach (G ŁOWACIŃSKI i in.
1980), okazały się bardzo przydatne w przygotowaniu pierwszego wydania
„Polskiej czerwonej księgi zwierząt”.
Pozostaje też do uzgodnienia sprawa wznowienia krajowej „czerwonej listy” zwierząt, która już w pierwszym wydaniu (GŁOWACIŃSKI 1992b) stała
się interesującą przymiarką do pełniejszego – niż gdziekolwiek indziej to
u nas uczyniono – sklasyfikowania pod względem zagrożenia rodzimych bezkręgowców. Uwzględnione tam grupy owadów (i innych zwierząt) w świetle
nowych danych wymagają, z jednej strony weryfikacji, z drugiej – wzbogacenia o reprezentantów innych wyższych jednostek taksonomicznych. Aby
w przypadku bezkręgowców nie utknąć w trudnościach proceduralnych, do
przemyślenia jest utrzymanie w drugim wydaniu listy dotychczasowych kryteriów kwalifikacyjnych. Co najwyżej można by zaproponować pewną modyfikację kategorii zagrożeń, przybliżającą nowe wydanie listy do współczesnych oczekiwań. Propozycję tę poparła część entomologów uczestniczących
w ogólnopolskiej konferencji „Ochrona owadów w Polsce u progu integracji
z Unią Europejską” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne i Instytut Ochrony Przyrody PAN, która odbyła się w Krakowie
w dniach 23–24 września 1999 r.
5. Dobór gatunków a prawna i praktyczna ochrona fauny
Rozpoznanie naukowe poszczególnych elementów fauny służy również
tworzeniu aktów prawnych związanych z ochroną przyrody i odpowiednich
przepisów wdrożeniowych. Jakkolwiek akty prawne i „czerwone księgi” prowadzą do tego samego celu, czyli ochrony zasobów gatunkowych i genetycznych, to jednak dobór gatunków na użytek obu tych dokumentów opiera się
na nieco innej metodologii i motywacji. „Czerwone księgi” kierują się
w szczególności względami biologicznymi, etycznymi i naukowymi, podczas
gdy prawo z zakresu ochrony gatunkowej odwołuje się do szerszego spektrum motywacyjnego, uwzględniając również argumenty ekologiczne, gospodarcze, historyczne, kulturowe, estetyczne i edukacyjne. Zatem listy zwierząt
chronionych w niektórych grupach systematycznych (m.in. w podtypie krę-
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gowców) są znacznie dłuższe niż listy zwierząt silnie zagrożonych (z kategorii CR – VU). Przy tym należy zauważyć, że nie wszystkie gatunki chronione
kwalifikują się do „czerwonej księgi”, ale też gatunki z „czerwonych ksiąg”
nie muszą być automatycznie wprowadzane w poczet gatunków prawnie
chronionych. Inna rzecz, że ochrona przyrody pełną garścią czerpie (i powinna czerpać) z propozycji „czerwonych ksiąg” i ich uproszczonego substytutu
jakim są „czerwone listy”.
Prawo kieruje się jednak własną logiką. Aby było użyteczne musi być
możliwie proste w treści i formie (jakkolwiek jednoznaczne), w dużej mierze
egzekwowalne, toteż z natury rzeczy powinno obejmować taksony łatwo dające się identyfikować, budzące zainteresowanie społeczne, a przy tym z jakichś względów ważne dla ochrony przyrody. Nie wydaje się sensowne tworzenie długich list gatunków chronionych, np. owadów i mięczaków, nad którymi nie będą w stanie zapanować nawet najlepiej przygotowane służby
ochrony przyrody. Wiele przesłanek przemawia za tym aby strategia ochrony
owadów kierowała się bardziej na ochronę obszarową i siedliskową (rezerwaty, parki narodowe, użytki ekologiczne) aniżeli na ochronę gatunkową.
Co więcej, ochrona ta powinna być w większym niż dotąd stopniu aktywna,
polegająca zwłaszcza na sterowaniu sukcesją (np. podtrzymywanie kserotermów i formacji łąkowych), renaturalizacji ekosystemów wodnych i lądowych,
a także na restytucji ginących i zagrożonych populacji poprzez odpowiednie
zabiegi hodowlane i metaplantacyjne. Z ochrony gatunkowej powinny korzystać tylko wybrane gatunki owadów i innych bezkręgowców, przede
wszystkim – jak już wspomniano – powszechnie rozpoznawalne oraz te, które są atrakcyjne ze względów kolekcjonerskich i handlowych. „Czerwone
księgi” i „czerwone listy” powinny stanowić merytoryczną podstawę dla obu
tych form ochrony przyrody.

SUMMARY
Two possibilities of estimation of endangered status of insects (and other invertebrates)
and the degree to which they are taken into account in the Polish „Red Data Book” are considered. The present edition of the „Polish Red Book of Animals” (GŁOWACIŃSKI 1992a)
includes 26 insect species, mainly butterflies and beetles. At the same time, the „Red List of
Endangered Animals of Poland” (GŁOWACINSKI 1992b), limited only to an assignment of
taxa to categories, includes a few times more insect species. A popular opinion among
Polish zoologists is that – in the light of a clear progress of entomological studies – a new
edition of the native „Red Data Book” should consider insects to a much larger extent.
A separate volume devoted to invertebrates is being considered.
IUCN/WCU (1994, 1996) proposed a new system of classification of species with respect
to the information available and the degree of threat. The division into threat categories
was modified (Fig. 2), and new criteria introduced (Tab., Fig. 3). Since the criteria are based
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on quantitative data and more formalized than before, many zoologists are sceptical about
their application to poorly known taxa (or ecological groups), specially insects. It follows
from IUCN/WCU recommendations that fewer but better studied taxa should be included
in „red data books”. The author points to the fact that including species in such a book
should be preceded by specialist analyses of the occurrence of species and changes in their
populations. In Poland only some insect taxa, e.g. Apoidea, have been estimated from this
viewpoint.
In was also stressed that criteria of recruitment of taxa to „red data books” or „red lists”
were not exactly the same as those adopted by the Polish regulations concerning nature protection. In the „red lists” mainly biological, scientific and ethical arguments are considered,
whereas lists of legally protected species are compiled also based on educational, economical, cultural, historical etc. factors. The author of the article expresses an opinion that insect
protection should concentrate on preserving the distribution areas and habitats of these animals (e.g. national parks, nature rserves) rather than on species protection. The protection
should be to a large extent active and creative (e.g. controlling ecological succession). Species protection of insects and other invertebrates should be limited to easily recognizable
taxa within the scope of interest of collectors and dealers. „Red data books” and „red lists”
should provide a scientific basis for both these forms of protection of fauna.
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Restytucja owadów w Polsce w świetle teorii ekologicznej,
zaleceń Unii Europejskiej i krajowych doświadczeń
Recovery of insect species in Poland in light of ecological theory,
recommendation of European Union and local experiences

ZBIGNIEW J. WITKOWSKI
Instytut Ochrony Przyrody PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

ABSTRACT: The author presents achievements of ecological theory dedicated to species
extinction and metapopulation. He also presents the application of the theory to practical
development of the species recovery. Described were also suggestions and recommendations of the World Conservation Union (IUCN) and European Union regarding the practice of recovery process of threatened species. Finally, the author presents suggestions on
what and how should be changed in our law and administration of nature conservation to
successfully implement species recovery projects and programmes.
KEY WORDS: species recovery, metapopulation, practical guidelines, Poland, European
Union.

I. Zarys teorii
I.1. Jak ukształtowane są ekosystemy
Przeciętny ekosystem składający się w naszej strefie klimatycznej z kilkuset do kilku tysięcy gatunków możemy najogólniej porównać do kuli śnieżnej. Każdy kto próbował zrobić bałwana wie, iż w warunkach kiedy śnieg jest
mokry kula podczas toczenia jej po podłożu rośnie, wchłaniając nowe porcje
śniegu, mimo, iż równocześnie są takie jej fragmenty, które od niej odpadają. Kiedy zaś śnieg jest suchy to nawet znacznej wielkości kula zamiast rosnąć w wyniku toczenia zaczyna maleć, bo proces odpadania przeważa nad
procesem przyklejania (wchłaniania). Ekosystem – tak jak kula śnieżna – rów-
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nocześnie wchłania nowe gatunki i pozbywa się ich tocząc się w wymiarze
czasu (Ryc. 1). Teoria biogeografii wysp MAC ARTHUR'a i WILSON'a (1967)
pokazuje, iż aby tak tocząca się w czasie kula ekosystemu pozostawała bez
zmian proces wypadania gatunków musi być równoważony przez proces ich
wchłaniania (Ryc. 2). Procesy te zostały w nauce nazwane procesami ekstynkcji (wypadanie) i imigracji (wchłanianie).
Gdyby ekosystemy chronione toczyły się w czasie (toczenie w czasie ~
przemiana pokoleń) bez udziału człowieka, problem aktywnej ochrony przyrody byłby czymś sztucznym – wymuszoną i niepotrzebną ingerencją w układy naturalne. Wiemy jednak, iż procesy imigracji i ekstynkcji zależne są od
stanu otoczenia obszarów chronionych. Stąd też trwanie w czasie ekosystemu chronionego jest nie całkiem naturalne. Proszę zwrócić uwagę przede
wszystkim na zagadnienie imigracji. Imigracja oznacza przybycie gatunku
nie egzystującego aktualnie w ekosystemie (mógł wymrzeć lub mogło go

Ryc. 1. Ekosystem wyobrażany w postaci kuli śniegowej w trakcie jej toczenia. Strzałki pokazują procesy imigracji (przyklejania się gatunków do ekosystemu) i ekstynkcji (odpadania) w procesie trwania w czasie (przemiany pokoleń).
Fig. 1. Ecosystem as a snowball in the process of its formation. Arrows show immigration
(adhesion of new species) and extinction (falling away) during that process (generation exchange).

RESTYTUCJA OWADÓW W POLSCE W ŚWIETLE TEORII EKOLOGICZNEJ, ...

253

Ryc. 2. Idea teorii M AC A RTHUR 'a i W ILSON'a (1967): liczba gatunków w ekosystemie
(S', S) jako funkcja dwóch przeciwstawnych procesów: imigracji i ekstynkcji.
Fig. 2. The idea of M AC ARTHUR’s and WILSON ’s (1967) theory: number of species in an
ecosystem (S', S) as a function of two opposed processes: Immigration and extinction.

w ogóle tam nie być) z zewnątrz. Owo „zewnątrz” to szybko zmieniające się
otoczenie obszaru chronionego, gdzie gatunki występujące wcześniej zostały
już wytępione, lub wymarły, lub obszar, który niegdyś służył jako szlak wędrówek zwierząt, teraz jest zabudowany, lub też jego obecne ukształtowanie
i przeznaczenie uniemożliwia takie wędrówki. W efekcie do obszaru chronionego dociera mniej niż dawniej gatunków, w związku z czym zachwiana
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zostaje dotychczasowa równowaga między imigracją a ekstynkcją (przy założeniu, że ta pozostaje na tym samym poziomie). Teoria biogeografii wysp pokazuje, iż w takim wypadku dochodzi do ustalenia się nowego punktu równowagi wyznaczającego liczbę gatunków w ekosystemie, tyle, że na niższym
niż dotychczasowy poziomie.
Ekstynkcja na obszarze chronionym również jest zależna od procesów zachodzących poza nim. Jeżeli na obszarze chronionym mamy niewielką populację dowolnego gatunku, to w przypadku kiedy populacja ta osiągnie krytycznie niską liczebność, populacje sąsiadujące poprzez stale migrujące
osobniki mogą „wspierać” ją i nie dopuścić do jej ekstynkcji. Takie zjawisko
nazywa się w ekologii „efektem ratunkowym” (rescue effect). Brak sąsiadujących populacji w wyniku ich wytrzebienia, lub zamknięcie możliwości migracji powoduje, iż często mamy sytuację, że cenny gatunek ginie na obszarze chronionym.
Zwracam zatem uwagę, iż w wyniku przekształceń antropogennych na
obszarze poza obszarem chronionym gatunek podlegający specjalnej trosce
na obszarze chronionym może szybko wymierać. Zaś nasze wysiłki na obszarze chronionym dla zachowania historycznej kompozycji gatunków i ekosystemów są tym mniej skuteczne im bardziej obszar ten jest izolowany od innych, naturalnych terenów przyrodniczych.
I. 2. D l a c z e g o w y m i e r a j ą p o p u l a c j e i g d z i e n a l e ż y p o s z u k i w a ć
gatunków wymierających?
Badania procesów wymierania gatunków skłoniły badaczy do usystematyzowania kilku podstawowych jego przyczyn. Istnieje powszechna zgoda na
następujące twierdzenia:
– czas trwania każdej populacji jest ograniczony, tzn. im dłużej żyje dana populacja tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo jej ekstynkcji (Ryc. 3).
– prawdopodobieństwo przeżycia populacji zależy od jej rozmiarów: oznacza
to, iż mniejsze populacje wymierają szybciej.
Głębsza analiza zjawisk wymierania gatunków pozwala na usystematyzowanie kilku podstawowych przyczyn. SHAFFER (1991) podzielił je na trzy
grupy (Ryc. 4):
– katastrofy
– niepewność środowiskową w czasie i przestrzeni
– niepewność demograficzną i genetyczną.
Przedstawione wyżej twierdzenie o „nieuniknionej” ekstynkcji każdej populacji (Ryc. 3) odnosi się do katastrof, które działają niezależnie od wielkości populacji, pozostałe przyczyny ekstynkcji (środowiskowe i demograficzne) są zależne od wielkości populacji.
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Ryc. 3. Zależność prawdopodobieństwa ekstynkcji od liczebności populacji i czasu jej
trwania.
Fig. 3. Dependence of extinction probability on population size and time of its persistence.

Teoria ekologiczna wie zadziwiająco mało na temat rozpoznania cech populacji (gatunku) wymierającej. Najbardziej zgeneralizowana odpowiedź na
powyższe pytanie brzmi:
Wyróżniamy dwie cechy wskazujące na wymieranie:
1. Niewielka liczebność populacji
2. Ograniczony areał populacji
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Ryc. 4. Zależność przewidywanego czasu przeżycia od wielkości populacji (Ne) w odniesieniu do niepewności demograficznej i genetycznej (1), zmienności środowiskowej (2)
oraz katastrof (3) (SHAFFER 1990).
Fig. 4. Relationship of the expected time to extinction and population size (Ne) for demographic and genetic uncertainty (1), environmental variability (2) and catastrophes (3) (SHAFFER 1991).

Niemal 10-letnie badania prowadzone przez nas (WITKOWSKI i in. 1997;
WITKOWSKI , ADAMSKI 1996) nad restytucją wymierającej populacji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym, a także obserwacje DEMPSTER'a
(1991) i DEN BOER'a (1981, 1990) nad innymi grupami owadów dowiodły, iż
osobniki w małych, wymierających populacjach różnią się istotnie pod względem morfologii i behawioru od osobników w dużych, żywotnych populacjach
(Tab. I).
I. 3. J a k t o s i ę d z i e j e , i ż w i e l e p o p u l a c j i b y t u j e w n i e w i e l k i c h
liczebnościach i populacje te trwają wystarczająco długo
aby uznać, iż są one stabilne?
Sytuacje takie badał w latach 70-tych LEVINS (HANSKI 1991) i odkrył, iż
mamy tu do czynienia z metastrukturami: drobne populacje były z sobą wzajemnie powiązane dzięki stałej wymianie osobników między nimi. Te metastruktury nazwał metapopulacjami. LEVINS (HANSKI 1991) sformułował też
pierwsze zasady trwałości takich systemów. Okazało się, iż funkcjonowanie
całej struktury zależne jest od tempa dwóch procesów: imigracji (I) na stano-
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Tab. I. Szacowanie charakterystyk osobników wskazujących na populacje krytycznie zagrożone ekstynkcją (cechy relatywne w populacjach zwierząt) na podstawie badań populacji niepylaka apollo – Parnassius apollo L. (ADAMSKI, WITKOWSKI 1999).
Assesment of characteristics of individuals indicating to critically threatened populations (relative characters in animal populations) based on investigations of population of the apollo butterfly – Parnassius apollo L. (ADAMSKI , WITKOWSKI 1999).
Nazwa cechy

Populacje normalne

Populacje wymierające

Character name

Abundant populations

Vanishing populations

Frakcja osobników
emigrujących poza
obszar populacji

Duża
(ok. 0,5)

Mała
(< 0,1)

Fraction of dispersing
individuals

Big
(ca. 0.5)

Small
(< 0.1)

Dystans pokonywany
przez migrantów

Znaczny

Niewielki

Distance of dispersion

Considerable

Little

Frakcja fenodewiantów
w populacji

Niewielka (< 1–3%)

Znaczna (> 10%)

Fraction of phenodeviants
in a population

Small (< 1–3%)

Considerable(> 10%)

Morfologia organów
ruchu

Nie wykazuje zmian
degeneracyjnych

Wskazuje na ich zmiany
w kierunku osiadłego
trybu życia

Morphology of structures
related to individual
dispersion

Lack of degenerative
changes

Shows changes related
to „settled” behaviour

Losowa asymetria

Niewielka

Znaczna

Fluctuating asymmetry

Little

Considerable

Zmienność cech
ubarwienia

Znaczna

Nieznaczna

Variability of colour
character patterns

Considerable

Little

wisko (do lokalnej populacji) i wymierania (E) na stanowisku. Jeżeli I>E
wszystko jest w porządku, tzn. cała struktura funkcjonuje, mimo, iż lokalne
stanowiska zamierają (jednak w tym samym czasie inne, puste są skutecznie
zasiedlane przez imigrantów). Później okazało się, iż dla sprawnego funkcjonowania układu metapopulacji potrzebne jest również aby struktura zajętych i nie zajętych stanowisk była stabilna. Jeżeli stanowiska nie zajęte ulega-
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ją przekształceniu (np. w wyniku sukcesji) i ich liczba zmniejsza się, wówczas
poniżej pewnej frakcji stanowisk (łatek) metapopulacja też zaczyna wymierać (HANSKI, GILPIN 1997).
Badacze struktur metapopulacyjnych (HARRISON 1991) wymieniają kilka
takich układów (Ryc. 5):
1. Metapopulację klasyczną (Levinsa)
2. Metapopulację typu zbiór łatek (patchy)
3. Metapopulację typu „kontynent-wyspa”
4. Metapopulację izolowaną (wymierającą).

Ryc. 5. Rodzaje metapopulacji: 1. klasyczna, 2. kontynent wyspa, 3. zbiór łatek, 4. izolowana
(HARRISON 1991).
Fig. 5. Types of metapopulation structures: 1. classical (Levins), 2. mainland-island,
3. patchy, 4. isolated (HARRISON 1991).

RESTYTUCJA OWADÓW W POLSCE W ŚWIETLE TEORII EKOLOGICZNEJ, ...

259

II. Co wynika z biologii populacji i metapopulacji dla czynnej ochrony
gatunków?
Życie na Ziemi w toku ewolucji osiągnęło rozmaite poziomy organizacji:
komórki, tkanki, układy, organizmy (osobniki), populacje, zespoły, ekosystemy, biomy i biosferę. Jednak wyraźną odrębność (z niewielkimi wyjątkami)
osiągnęły dwa poziomy organizacji: osobnik i gatunek (suma wszystkich populacji). Degradacja i niszczenie przyrody powoduje negatywne zmiany.
Zmiany te jednakże mają charakter odwracalny (o ile odwracalne jest odtworzenie czegoś w innym czasie i układzie przestrzennym). W jednym przypadku wszyscy biologowie są zgodni: nieodwracalny jest proces w którym
wymarły wszystkie osobniki określonego gatunku żyjące na Ziemi. Zdajemy
sobie zatem sprawę z wagi ochrony bioróżnorodności poprzez zapobieganie
ekstynkcji pojedynczych gatunków. Stąd takie znaczenie badań i zrozumienia procesów prowadzących do ekstynkcji populacji i całych gatunków.
II. 1. J a k o s z a c o w a ć r y z y k o e k s t y n k c j i
Współcześnie istnieją dwie koncepcje rozpatrywania ekstynkcji (MACE ,
HUDSON 1999): koncepcja niewielkiej populacji, która koncentruje się na
wpływie wielkości populacji na jej szanse przeżycia i koncepcja malejącej populacji, która zwraca uwagę na zagrożenie ekstynkcją wynikające z systematycznego zmniejszania liczebności populacji.
Pierwsza z wymienionych koncepcji jest znacznie lepiej umocowana teoretycznie bazując na modelach demograficznych i genetycznych. Druga okazuje się gorzej rozpracowana teoretycznie, choć jej znaczenie dla procesów
rehabilitacji populacji jest niewątpliwe.
Obie koncepcje mogą wykorzystać dwa sposoby szacowania ryzyka ekstynkcji. Pierwszy z nich zwany „analizą wrażliwości populacji” (population
vulnerability analysis PVA) wymaga zbierania ogromnej ilości szczegółowych informacji wymagającej czasu i środków (WITKOWSKI 1993, 1998).
W kołach ochroniarzy przyrody i ekologów trwa ostatnio ożywiona dyskusja
czy takie podejście do zagadnienia jest właściwe biorąc pod uwagę ograniczoność środków i czasu.
Drugie polega na praktycznym oszacowaniu ryzyka ekstynkcji gatunku
przy pomocy czerwonych list, opartych o określone kategorie i kryteria. Zaletą takiego systemu jest możliwość zastosowania go do szerokiej gamy gatunków roślin i zwierząt od mrówek do waleni i od glonów do sekwoi, wadą
niska przewidywalność wyników.
Czerwona Lista Gatunków IUCN stanowi przykład tego drugiego rozwiązania (Ryc. 6). Pięć kryteriów prowadzi do oszacowania 8 kategorii zagrożenia gatunków, przy czym trzy istotne są dla procesu ekstynkcji: skrajnie za-
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Ryc. 6. Zarys nowych kategorii statusu zagrożenia gatunków przygotowanego przez IUCN.
Fig. 6. An outline of new IUCN categories for threatened species.

grożone, zagrożone i wrażliwe. Tworzenie czerwonych list jest (może być)
jednym z elementów analizy wrażliwości populacji na ekstynkcję, może być
też podstawą do selekcjonowania gatunków do procesów restytucji (= reintrodukcji), jak zresztą i inne kryteria podane przez IUCN (OLACZEK 1985).
II. 2. A n a l i z a w r a ż l i w o ś c i p o p u l a c j i
Analiza wrażliwości populacji stanowi pewną procedurę postępowania
wymaganą prawem przy restytucji gatunków np. w USA. W naszych warunkach, zakładając brak regulacji prawnych w tej dziedzinie oraz permanentne
ograniczenie środków finansowych na ochronę przyrody, proponujemy następujące, uproszczone kroki tej procedury:
1. Wskazanie gatunków specjalnej troski (wrażliwych, zagrożonych i krytycznie zagrożonych ekstynkcją), i utworzenie czerwonej listy gatunków roślin
i zwierząt. Podstawą wskazania gatunków specjalnej troski jest przepro-
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wadzenie inwentaryzacji. Inwentaryzacja wskazuje na taksony (gatunki
i grupy gatunków) szczególne, rzadkie, zagrożone w innych miejscach,
kluczowe itp. Te wskazane taksony powinniśmy objąć monitoringiem i dopiero na podstawie monitoringu można wskazać gatunki „specjalnej troski”. Gatunki te tworzą lokalną (np. rezerwatową, parku narodowego,
gminną, itp.) czerwoną listę gatunków roślin i zwierząt. Procedura postępwania opisana jest w publikacji WITKOWSKIEGO (1993) oraz na rysunku
(Ryc. 6).
2. Uproszczone oszacowanie stopnia zagrożenia ekstynkcją dowolnej populacji z lokalnej czerwonej listy :
Kolejnym krokiem jest oszacowanie stopnia zagrożenia ekstynkcją populacji gatunków z lokalnej czerwonej listy. W tym celu, korzystając z wyników inwentaryzacji i monitoringu dzielimy te gatunki na trzy kategorie,
biorąc pod uwagę obserwowane (w trakcie monitoringu) tendencje
zmian liczebności populacji i/lub areału gatunku na badanym obszarze:
– populacja podlega stałemu wzrostowi liczebności i/lub areału przynajmniej od kilku pokoleń:
mimo, iż wielu autorów modeli matematycznych utrzymuje, iż wzrost
populacji nie gwarantuje trwałego przeżycia, należy (z pewnym ryzykiem popełnienia błedu, a ryzyko to zależy od amplitudy wahań liczebności badanej populacji) przyjąć, iż ryzyko ekstynkcji takiej populacji
jest niskie i nie wymaga ona stałego monitoringu;
– liczebność i/lub areał populacji od kilku pokol e ń m a l e j e : ryzyko ekstynkcji takiej populacji jest znaczne, wymaga ona stałego monitoringu i ewentualnego podjęcia restytucji. Dla takiej populacji można w uproszczony sposób oszacować przewidywany
czas ekstynkcji poprzez aproksymację zmian liczebności populacji
w czasie. Punkt przecięcia prostej regresji określającej zależność liczby
osobników od upływu czasu wskaże przewidywany czas ekstynkcji;
– populacja utrzymuje stałą liczebność i/lub zasięg przestrzenny od przynajmniej kilku pokol e ń : należy oszacować jej ryzyko ekstynkcji przy pomocy modelu zaproponowanego poniżej.
II. 3. S z a c o w a n i e r y z y k a e k s t y n k c j i p o p u l a c j i p r z y p o m o c y
u p r o s z c z o n e g o m o d e l u:
Na podstawie danych obliczamy bądź zakładamy:
– średnią liczebność populacji oraz odchylenia od niej. Zakładamy, że
rozkład wielkości populacji nie odbiega istotnie od rozkładu normalnego – tzn. małe odchylenia są bardziej prawdopodobne niż duże. Zakła-
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damy również, iż spadek i wzrost liczebności populacji jest jednakowo
prawdopodobny (w przeciwnym wypadku obserwowalibyśmy konsekwentny wzrost lub spadek wielkości populacji).
Dla założonej w toku symulacji liczby pokoleń przeprowadzamy generowanie liczb pseudolosowych z rozkładu zgodnego z wahaniami liczebnosci
populacji. Generowanie to jest powtarzane od kilkudziesięciu do kilkuset
razy w celu uchwycenia generalnych tendencji. Uzyskane rezultaty są kumulowane w serie. Każda z usyskanych serii danych reprezentuje losowe zmiany
liczebności populacji o dynamice liczebności zgodnej z analizowanym rozkładem.
Obliczamy frakcje „populacji” które osiągnęły wartość zerową lub spadły
poniżej założonego progu bezpieczeństwa (np. 10 osobników) w określonej
liczbie pokoleń – frakcja ta jest tożsama z prawdopodobieństwem ekstynkcji
(lub quazi ekstynkcji) populacji w założonym czasie.
Przykład symulacji zmian liczebności populacji niepylaka apollo o założonej wyjściowej liczbie osobników i kilku założonych rozkładach odchyleń
standardowych od średniej (symulującej wahania liczebności) przedstawiono na wykresie (Ryc. 7).
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Ryc. 7. Testowanie zagrożenia populacji niepylaka apollo – Parnassius apollo L. przy pomocy symulacji (SD – odchylenie standardowe od średniej liczebności populacji).
Fig. 7. Threat simulation for the apollo butterfly – Parnassius apollo L. population
(SD – standard deviation from average abundance of population).
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II. 4. O c h r o n a c z y n n a „ o d k u c h n i ” c z y l i m a g i c z n e l i c z b y i f o r muły
Wybór kluczowych składowych analizy wrażliwości populacji zależy od
profesji badacza. Jeżeli jest on genetykiem podkreśla znaczenie zjawisk genetycznych zachodzących w małej populacji na szanse jej przeżycia, statystycy wskazują na znaczenie modeli matematycznych, zaś praktycy starają się
dotrzeć do reguł i zasad, którymi powinni się kierować przy ocenie zagrożenia chronionej populacji.
Wśród reguł najwcześniej prezentowanych były te podane przez DIAMOND'a (por. OLACZEK 1985) dotyczące lepszych i gorszych rozwiązań
w tworzeniu obszarów chronionych i ich sieci. Kolejne reguły dotyczyły liczby osobników niezbędnej dla przeżycia populacji. Liczby podane przez SO ULE i WILCOX (1980) obejmowały podobnie idealne byty jak propozycje
DIAMOND'a (OLACZEK 1985), dotyczyły bowiem wielkości określanej symbolem Ne , czyli efektywnej liczebności populacji. Celem informacji SOULE
(SOULE , WILCOX 1980) podaje proste równanie, iż Ne = 1,8 N (aktualnej liczebności populacji). Dla populacji zdolnej do krótkotrwałego przeżycia autorzy ci podali minimalną wielkość Ne = 50 osobników zaś dla przeżycia
w granicach kilkudziesięciu do kilkuset pokoleń Ne = 500 osobników. Niektórzy badacze ptaków wyróżniają jeszcze N ~ 200 par, co w przybliżeniu
odpowiada Ne = 500.
Inne magiczne reguły mówią o konieczności odtwarzania dwóch populacji zamiast jednej, zaś jak wynika z badań dotyczących średniej liczby lokalnych populacji w obrębie metapopulacji wartość ta dla restytuowanych skutecznie w USA gatunków roślin waha się wokół liczby 12 (DOAK, MILLS
1994; MANGEL, TIER 1994; SCHEMSKE i in. 1994). Możemy zatem z pewną
dozą prawdopodobieństwa przyjąć, iż liczba 12 lokalnych populacji (przy
czym liczba stanowisk – patrz rozdz. I. 3. – powinna być przynajmniej o 1/3
większa) pozwala liczyć na sukces restytucji (S CHEMSKE i in. 1994).
III. Praktyka ochroniarska: jak zabrać się do czynnej ochrony gatunków ?
W tym miejscu warto podać krótko definicje dotyczące wypuszczania organizmów żywych na wolność (NEW 1995):
– Odtworzenie (re-establishment): rozmyślne wypuszczenie osobników i odtworzenie populacji na obszarze, na którym populacja ta występowała i
uległa ekstynkcji.
– Introdukcja (introduction): wprowadzenie osobników gatunku na obszarze, na którym gatunek ten nie występował, lub nie był znany.
– Reintrodukcja (re-introduction): wprowadzenie osobników gatunku na
obszar, na którym gatunek ten był już nieskutecznie wprowadzany.
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– Wzmacnianie (re-inforcement): zwiększanie rozmiarów populacji (głównie ilościowych) poprzez wprowadzanie do niej nowych osobników.
– Translokacja (translocation): przenoszenie osobników z obszaru zagrożonego do neutralnego lub chronionego.
– Wprowadzanie (establishment) - termin neutralny oznaczający każde planowane lub przypadkowe wprowadzanie osobników (i utrwalanie populacji) poprzez transfer z innych miejsc.
III. 1. Wy t y c z n e Ś w i a t o w e j S t r a t e g i i O c h r o n y Pr z y r o d y ( W C S )
Światowa Strategia Ochrony Przyrody (OLACZEK 1985) wskazuje, iż
ochrona czynna jest jednym z istotnych elementów strategii ochrony na świecie. Autorzy strategii sugerują jednak, iż wadą tej formy ochrony są niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do efektów (w czynnej ochronie gatunków wydatkujemy spore sumy przez wiele lat osiągając w zamian wzrost
liczebności populacji jednego gatunku). W tej sytuacji należy zwracać szczególną uwagę na selekcję gatunków do ochrony czynnej. Selekcja taka powinna się opierać o następujące kryteria:
1. Kryterium zagrożenia i kryterium odrębności systematycznej gatunku.
Trzeba tu rozważyć, czy gatunek jest zagrożony globalnie czy lokalnie. Jeżeli lokalnie, to należy dowieść czy lokalna, odrębna genetycznie populacja
jest rzeczywiście krytycznie zagrożona (Tab. II) (Tu zwracam uwagę, iż
Tab. II. Kryteria dotyczące wyboru prirytetów ochrony gatunków zagrożonych.
Criteria formulated for determining conservation priority of threatened species.
Rzadki

Narażony

Wymierający

Rare

Vulnerable

Criticaly endangered

Rodzina

Priorytet średni

Priorytet bardzo
wysoki

Priorytet najwyższy

Family

Medium priority

High priority

Highest priority

Rodzaj

Priorytet niski

Priorytet średni

Pirorytet bardzo
wysoki

Genus

Low priority

Medium priority

High priority

Gatunek

Priorytet bardzo
niski

Priorytet niski

Priorytet średni

Species

Lowest priority

Low priority

Medium priority
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IUCN zmienił ostatnio kryteria oceny zagrożenia gatunków (por. GŁOWACIŃSKI 1997).
Nie wszystkie gatunki krytycznie zagrożone mogą być objęte priorytetem
w kwestii ochrony czynnej. Powinniśmy rozważyć jako kryterium uzupełniające stopień odrębności genetycznej gatunku zagrożonego. Ginąca forma
będąca jedynym reprezentantem odrębnej rodziny jest ważniejsza dla zachowania bioróżnorodności niż ginący, jedyny przedstawiciel rodzaju, ten zaś
ma priorytet przed gatunkiem pochodzącym z rodzaju obfitującego w gatunki. W to kryterium powinny też być włączone odrębne populacje np. opisane
przez systematyków podgatunki, czy odmiany. W tym przypadku trzeba wykazać odrębność genetyczną (systematyczną) zagrożonej populacji (Tab. II).
Kryteria odrębności genetycznej i stopnia zagrożenia mogą być wystarczające dla strategii w skali swiatowej. W naszych lokalnych warunkach, należy je
rozszerzyć o kryterium trzecie – zasięg geograficzny lub areał gatunku.
2. Kryterium znaczenia jakie dana populacja pełni w światowych zasobach
gatunku.
To kryterium ma w podtekście odpowiedzialność moralną określonego
narodu (państwa) za egzystencję określonych gatunków. Wiemy, iż ochrona
i przetrwanie pandy zależy głównie od wysiłków czynionych w tym kierunku
przez Chiny. W przypadku niewielu gatunków również Polska ma kluczowe
znaczenie, np. największa cześć światowej populacji bociana białego znajduje się w naszym kraju, podobnie w przypadku innego gatunku ptaka – wodniczki (GŁOWACIŃSKI i in. 1980), czy np. endemicznego gatunku rośliny warzuchy polskiej (ZARZYCKI, K AŹMIERCZAKOWA 1993)
3. Kryterium przyzwolenia społecznego na ochronę (wydatkowanie pieniędzy na ten cel) określonego gatunku.
W świetle ekonomizacji całego życia społecznego WCS zaleca aby przyjrzeć się dwóm aspektom czynnej ochrony gatunków. Jednym z nich jest efektywność wydawanych pieniędzy w świetle wymienionych wyżej trzech kryteriów (czy można wydać te same pieniądze na bardziej zagrożony gatunek).
Drugim aspektem zagadnień przyzwolenia społecznego jest problem
ochrony gatunków krytycznie zagrożonych, lecz obojętnie lub nawet negatywnie odbieranych w społecznym przekazie. Typowym przykładem takiego
gatunku w Polsce jest wilk, którego ochrona jest przez wiele osób kontestowana. Wprowadzanie ochrony aktywnej wbrew przyzwoleniu społecznemu
(zakładamy że edukacja nie zmieniła poglądów przeciwników aktywnej
ochrony gatunków) prowadzi do kwestionowania idei ochrony przyrody i wytykania ochroniarzom, że ich działalność jest opłacana przez społeczeństwo,
wbrew życzeniom tegoż społeczeństwa.
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III. 2. Pr o b l e m a d m i n i s t r a c y j n o – p r a w n y
Każdy gatunek przeznaczony do reintrodukcji ma określony status prawny na terytorium państwa, na obszarze którego występuje lub jest hodowany.
W przypadku gatunków rodzimych należy sprawdzić, czy gatunek znajduje
się na liście taksonów Konwencji Berneńskiej i obowiązuje zakaz wymiany
międzynarodowej osobników tego gatunku (GŁOWACIŃSKI i in. 1980), należy upewnić się również jakie są krajowe przepisy dotyczące wybranego gatunku. Zdecydowaną większość przepisów krajowych w tej mierze reguluje
Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. Ustaw R. P., nr 114, poz. 492, z 1992 r.)
i Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa (Dz. Ustaw R. P., nr. 13, poz. 65, z 1995 r.). Wszelkie zagadnienia niejasne należy pisemnie ustalić z Departamentem Ochrony Przyrody
Ministerstwa.
III. 3. J a k s i ę t o r o b i n a ś w i e c i e
W myśl sugestii eksperta IUCN (MACHADO 1997), w wielu państwach
problemy restytucji (species recovery) i reintrodukcji (re-introduction) pozostają integralną częścią prawno-ogranizacyjnego systemu ochrony przyrody.
Najbardziej zaawansowane pod tym względem są USA, gdzie odpowiednia legislacja jest gruntownie przygotowana i bardzo szczegółowa. Funkcjonuje ona pod nazwą Ustawa o Zagrożonych Gatunkach (Endangered Species Act = ESA). ESA obliguje do działania wszystkie agencje federalne,
szczególnie te jak Służba Rybołóstwa i Dzikiej Przyrody (Fish and Wildlife
Service = US FWS) zajmujące się szczególnie problemami ochrony przyrody. Dzięki ESA w Stanach Zjednoczonych do końca 1996 r. zaplanowano
i wdrożono 631 projektów restytucji gatunków, w tym dla 314 gatunków
zwierząt i 317 gatunków roślin (US FWS 1996).
Rezultaty nie są oszałamiające. Jak dotąd pełna rehabilitacja udała się
u kilku gatunków, jednak u 35% gatunków doszło do takiego wzrostu liczebności populacji, który zabezpiecza je przed ryzykiem szybkiej ekstynkcji, zaś
w przypadku 7 gatunków projekt się nie udał, tzn. mimo wysiłków doszło do
ekstynkcji.
Obok USA tylko nieliczne kraje wprowadziły odpowiednie akty prawne
„wymuszające” rehabilitację i reintrodukcję gatunków zagrożonych ekstynkcją. Przoduje w tej dziedzinie Australia, a w Europie Finlandia i Hiszpania.
W pozostałych krajach – dotyczy to również Polski – ochrona gatunkowa
skupia się przede wszystkim na ochronie osobników (zakazy odłowu, niszczenia, polowań, zbioru, a także importu i eksportu), które chociaż ważne,
w przypadku gatunków krytycznie zagrożonych ekstynkcją, są niewystarczające.
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Wysiłki podejmowane dla rehabilitacji gatunków zagrożonych i ginących
to długi łańcuch decyzji i działań wymagający współdziałania wielu ludzi
z różnych dziedzin ochrony przyrody. Odpowiednia legislacja pomaga w inicjacji tego procesu, a także wskazuje jasno kto powinien w nim uczestniczyć.
Na świecie mamy w tej dziedzinie dwa rozwiązania: strukturalne i nakierowane na określony cel (gatunek).
Działanie strukturalne polega na wszczęciu przez odpowiednią administrację ochrony przyrody postępowania prowadzącego do wyłonieniu gatunków, które należy poddać restytucji i wprowadzeniu planu i projektu restytucji. Działanie nakierowane na cel z góry określa gatunek specjalnej admiracji, czy fascynacji (często niezależnie od stopnia jego zagrożenia) i po zgromadzeniu środków prowadzenie rehabilitacji czy częściej reintrodukcji.
Działanie takie ma sens jedynie jako forma „ćwiczeń” programu pozwalająca go dalej doskonalić (MACHADO 1997).
III. 4. C o n a l e ż y z r o b i ć w Po l s c e a b y s t a n i s t n i e j ą c y d o s t o s o w a ć
do standardów zalecanych przez organizacje międzynarodowe?
Zarys procesu rehabilitacji gatunku wygląda następująco (wg M ALE
1994, zmodyfikowane):
1. Inwentaryzacja zakończonych i prowadzonych programów restytucji
i reintrodukcji gatunków.
2. Oszacowanie statusu zagrożenia gatunków, oficjalna (zgodna z wymogami ustawy lub rozporządzenia) rejestracja gatunków zagrożonych oraz selekcja gatunków do rehabilitacji.
3. Plan rehabilitacji i jego realizacja.
4. Monitoring statusu gatunku po zakończeniu realizacji planu rehabilitacji
dla upewnienia się, że gatunek trwale oddalił się od zagrożenia ekstynkcją.
III. 4. 1. Inwentaryzacja
Polska nie jest krajem, gdzie restytucja i reintrodukcja gatunków są nowością. Wręcz przeciwnie – restytucja populacji żubra stanowi w przypadku
np. dokumentacji wzór dla wielu projektów międzynarodowych (Księgi Rodowodowe Żubra). Jednak z powodu braku szczegółowych rozwiązań prawnych dotyczących restytucji i reintrodukcji gatunków, metoda ta jest nienajlepiej postrzegana w naszym kraju (BIDERMAN , WIŚNIOWSKI 1993; OLA CZEK, TOMIAŁOJĆ 1992).
W związku z powyższym wydaje się, iż w Polsce pierwszym krokiem, jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek rozwiązań prawno-administracyjnych,

268

Z. J. WITKOWSKI

powinna być inwentaryzacja stanu restytucji i rehabilitacji w naszym kraju.
Inwentaryzacja ta powinna przynieść odpowiedź na podstawowe pytania:
– ile gatunków roślin i zwierząt objęto tą metodą ochrony lub zwiększania
liczby i liczebności populacji gatunków chronionych i zagrożonych,
– jaki jest zakres przestrzenny i czasokres działań,
– czy działania te są prowadzone pod nadzorem specjalistów,
– jakie osiągnięto dotąd efekty.
Odpowiedź na powyższe pytania nie zamyka zagadnienia. Równolegle do
działań ochrony przyrody prowadzi się podobne zabiegi w leśnictwie, łowiectwie, rybołówstwie i wędkarstwie, a także w rolnictwie (restytucja i reintrodukcja dzikich lub zanikających ras i odmian roślin i zwierząt).
Inwentaryzacja pomoże ocenić jak duże jest w Polsce zaangażowanie w tę
formę ochrony oraz jakie kroki należy podjąć najszybciej dla uregulowania
chaotycznych i nieskoordynowanych działań. W tym celu należy przygotować
odpowiednią ankietę oraz komputerową bazę danych. W Instytucie Ochrony
Przyrody PAN w Krakowie wersja robocza takiej bazy danych jest już przygotowana (bliższe informacje na jej temat można uzyskać pod adresem internetowym noadamsk@cyf-kr.edu.pl).
III. 4. 2. Oszacowanie statusu zagrożenia gatunków, oficjalna (zgodna z wymogami ustawy lub rozporządzenia) rejestracja gatunków zagrożonych oraz selekcja gatunków do rehabilitacji.
W tym celu należy ponownie przygotować czerwone listy roślin i zwierząt
uwzględniając nowe kryteria oceny zagrożenia przyjęte przez IUCN (GŁOWACIŃSKI 1997). Zarys programu szacowania statusu zagrożenia gatunków
przedstawia rysunek (Ryc. 6).
Specjaliści IUCN zwracają uwagę, iż szacowanie zagrożenia gatunków
i wprowadzanie ich na listy poszczególnych kategorii jest przedsięwzięciem
wymagającym szczególnej ostrożności. Dlatego też niedopuszczalne jest preparowanie nowych list statusu zagrożenia gatunków wyłącznie w warunkach
kameralnych w oparciu o stare kryteria, nieodpowiedzialnym działaniem jest
również „entuzjastyczne” masowe wpisywanie gatunków na listę np. krytycznie zagrożonych. To „zemści się” przy podziale ograniczonych środków na
restytucję gatunków wymagających pomocy. Te z nich, które rzeczywiście
wymagają szybkiej interwencji mogą się jej nie doczekać z powodu braku
środków.
Po utworzeniu list gatunków zagrożonych kolejnym krokiem jest ich krytyczna rewizja pod kątem rzeczywistych potrzeb restytucji. Specjaliści sugerują aby utworzyć listę szczególnych priorytetów i listę rezerwową. Te które
znajdą się na liście szczególnych priorytetów muszą mieć zabezpieczone
środki na restytucję. Istnieją próby indeksowania priorytetów, gdzie sumuje
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się poszczególne elementy waloryzacji gatunku do restytucji (MACHADO
1997): np. stopień zagrożenia 2–3 pkt., podgatunek/gatunek 0,5–1 pkt., gatunki osłonowe 1–2 pkt., gatunki kluczowe 1 pkt., gatunki skupiające szczególną uwagę (charyzmatyczne) 0,5 pkt., poziom endemizmu 1–1,5 pkt., duże
prawdopodobieństwo sukcesu 1 pkt., gatunki o negatywnym odbiorze społecznym (konfliktogenne) – 0,5 pkt. Taki wskaźnik oceniający priorytet restytucji może osiągnąć maksymalnie 10 punktów.
W poszczególnych krajach, takich jak np. Polska istotnym elementem
wskaźnika powinna być dodatkowo odpowiedzialność naszego kraju za przetrwanie gatunku. Endemity występujące wyłącznie u nas powinny uzyskać
największą ilość punktów. Gatunki, które w Polsce posiadają istotny procent
światowej populacji, powinny być również wyżej oceniane niż inne.
III. 4. 3. Plan rehabilitacji i jego realizacja.
W tej dziedzinie proponuje się podział planu na kilka elementów:
– Program rehabilitacji gatunku,
– Plan działania,
– Projekt rehabilitacji jako realizacja i wdrożenie planu działania.
Kiedy już wiemy jakie gatunki powinniśmy poddac rehabilitacji (znalazły
się na liście priorytetów) przygotowujemy generalny program dla wszystkich.
Program obejmie nie tylko plany działania i projekty rehabilitacji, ale i wybór zespołów planu, udział w realizacji planów czynników społecznych,
w tym i nagłaśnianie projektów dla zdobycia nań funduszy, a także przygotowawcze badania pozwalające na oszacowanie składowych i czynników mających wpływ na szanse rehabilitacji określonego gatunku. Badania powinny
być możliwie krótkie i odpowiedzieć na konkretne pytania postawione w
programie, np. określenie i ranking czynników odpowiedzialnych za zagrożenie gatunku.
Ponieważ plan rehabilitacji gatunku jest swego rodzaju pomostem między imaginacją teorii a realiami praktyki, powinno w nim wziąć udział wielu
specjalistów, zarówno teoretyków jak i praktyków, reprezentujących biologię, ekologię, zagadnienia ochrony, łagodzenie konfliktów, a także inne problemy organizacyjno-prawne. Dobrze jest aby liderem grupy była osoba
w jakiś sposób wyznaczona przez administrację ochrony przyrody.
Grupa ta przygotowuje konkretny projekt realizacyjny (może go też realizować) obejmujący wszystkie elementy rehabilitacji:
1. Założenie wielu populacji rozmieszczonych tak, żeby możliwe były migracje między nimi;
2. Zatrzymanie działania lub odsunięcie znanych czynników zagrożenia gatunku prowadzących do spadku liczebności jego populacji i ekstynkcji;
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3. Osiągnięcie takiego tempa przyrostu (rocznego) populacji, który powoduje jej oddalenie od zagrożenia ekstynkcją z powodu działania losowych
czynników demograficznych i środowiskowych.
Projekt realizacyjny dla ułatwienia jego implementacji powinien być podzielony na szereg drobnych działań (zadań) zarówno tematycznych jak
i czasowych, z realizacji których zespół projektu powinien być systematycznie rozliczany. W działaniach tych też powinno się wyznaczać priorytety np.:
1. Działania niezbędne dla zapobieżenia ekstynkcji;
2. Działania zapobiegające dalszym spadkom liczebności populacji;
3. Inne działania niezbędne dla osiągnięcia pełnej rehabilitacji.
III. 4. 4. Monitoring statusu gatunku po zakończeniu realizacji planu rehabilitacji dla upewnienia się, że gatunek trwale oddalił się od zagrożenia ekstynkcją.
Po udanym zakończeniu programu rehabilitacji gatunku i uznaniu przez
niezależnych ekspertów, że gatunek znalazł się w niższej kategorii zagrożenia (np. VU lub LR) niezwykle ważnym zadaniem jest upewnienie się, że
uzyskane osiągnięcie jest trwałe. W tym celu proponuje się aby przez pewien
czas objąć taki gatunek programem monitoringu., tak aby nie doszło do często powtarzanego błędu programów rehabilitacji określanego mianem błędnego koła, wprowadzania na i wyprowadzania z listy gatunków przeznaczonych do rehabilitacji. Monitoring taki powinien obejmować zarówno jego
populację jak i możliwie pełną ocenę środowiska gatunku.
III. 5. N i e z b ę d n a p o m o c
W Europie możemy liczyć na pomoc wielu organizacji, w tym przede
wszystkim profesjonalną pomoc Komisji Ochrony Gatunków IUCN i odpowiednich agend Unii Europejskiej.
Grupy specjalistów Komisji Ochrony gatunków IUCN są dostępne w sieci internetu (np. strona http://www.cbsg.org), ponadto materiały doradcze
Komisji dla rehabilitacji i reintrodukcji gatunków można również znaleźć
w internecie pod innym adresem (http://www.rbgkew.org.uk/conservation/
RSGguidelines.html). IUCN oferuje też zainteresowanym program komputerowy „Vortex” (są też i inne aktualnie) dla analizy żywotności populacji
(PVA) poprzez Grupę Specjalistów Hodowli Zamkniętej (Captive Breeding
Specialist Group) Komisji Ochrony Gatunków.
Unia Europejska przygotowuje odpowiednie rekomendacje i materiały
doradcze. Cytowany w niniejszym opracowaniu materiał doradczy dla programów i planów rehabilitacji zagrożonych gatunków, opracowany przeze
MACHADO (1997), powstał na zlecenie UE we współpracy z Rekomendacjami nr 43/1995, 48/1995 i 51/1996 Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej.
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III. 6. N i e z b ę d n e u ś c i ś l e n i a p r a w n o - a d m i n i s t r a c y j n e
W celu ujednolicenia zasad programów i projektów restytucji gatunków
w Polsce oraz dostosowania ich do standardów europejskich powinno się
przyjąć w naszym kraju następujące rozwiązania organizacyjne i prawno administracyjne:
1. Przygotowanie przez Ministra OŚZNiL rozporządzenia uściślającego zasady i tryb postępowania przy restytucji gatunków roślin i zwierząt;
2. Powołanie jednostki administracyjnej w MOŚZNiL monitorującej wszystkie prowadzone programy restytucji gatunków w Polsce;
3. Konieczność utworzenia krajowych i regionalnych list gatunków roślin i
zwierząt potencjalnie wyznaczonych do restytucji;
4. Konieczność powołania zespołu eksperckiego w ramach PROP (lub w innej formie) opiniującego wszystkie programy restytucji gatunków w Polsce.

SUMMARY
Strict species protection in Poland involves about 100 insect species. Our list of critically
threatened and vulnerable species is probably ten times bigger. Ecological theory prepared
background to active species conservation, in particular species recovery programmes for
small and quickly vanishing populations, which were implemented into the conservation
practice. Species recovery programmes include preparation of PVA and other elements of
recovery projects.
Based on the Habitat Directive of the European Union, a general frame of recovery programme was prepared, as a recommendation for particular countries and organizations. Poland being an accessive country to EU should prepare its administration and law to this general frame. The question was discussed based on an example of recovery programme for the
apollo butterfly, Parnassius apollo frankenbergeri SLABY, 1955 in the Pieniny National Park.
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Zagrożenia dla stawonogów wodnych i lądowych związane
z akcjami zwalczania komarów
Freshwater and land arthropods endangered with mosquito
control treatments

ELŻBIETA WEGNER
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa,
e-mail: wegner@robal.miiz.waw.pl

ABSTRACT: Mosquito control in Poland is based almost solely on the use of broad-spectrum insecticides, which affect most arthropods. The tendency to control mosquitoes in Poland increases and there is a danger of annihilation of a great number of arthropod species
in areas subject to mosquito control treatments unless modern microbial control means are
employed in Poland. For this reason there is a necessity of a programme of mosquito control based on the environmentally aware methods. The specialists in biology and ecology of
animals, especially those who deal with invertebrates, which co-occur with larvae or adult
mosquitoes, would be very helpful to give their suggestions concerning protection for nontarget animals. On the basis of this information an environmentally acceptable programme
and a detailed scenario of treatment actions would be proposed.
KEY WORDS: mosquito control, endangered arthropods, non-target species, environmental protection, pesticides.

Wstęp
Zachodzące w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce zmiany polityczne i gospodarcze oraz integracja naszego kraju z zaawansowanymi demokratycznie
i cywilizacyjnie państwami europejskimi spowodowały wzrost oczekiwań zamożniejszych przedstawicieli naszego społeczeństwa wobec warunków życia
i wypoczynku. Gotowi są oni ponosić nawet znaczne koszty aby mieć możli-
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wość spędzania wolnego czasu w luksusowych warunkach, w miejscowościach o wysokich walorach rekreacyjnych i turystycznych, najchętniej nad
wodą – nad jeziorami, morzem, rzekami lub chociażby blisko lasu, w naturalnym i nie skażonym środowisku. Jednakże, w środowiskach takich bardzo
często masowo lęgną się komary. Skutkiem tego obywatele polscy decydują
się spędzać urlopy poza granicami naszego kraju (często tam gdzie rutynowo, corocznie zwalcza się owady uciążliwe) narażając tym samym na straty
rodzime społeczności utrzymujące się z turystyki. W tym sensie uciążliwość
komarów staje się problemem ekonomicznym, który lokalnie urasta do poważnych rozmiarów. Z tego względu zainteresowanie możliwościami walki
z komarami stale wzrasta, zwłaszcza od chwili, gdy po powodzi 1997 roku na
terenach zalanych wystąpiła plaga komarów i powstała konieczność ich zwalczania.
Problem uciążliwości komarów nie ogranicza się jednakże do miejscowości letniskowych. Owady te występują masowo także w szeregu miast.
W Szczecinie, Trójmieście, Świnoujściu czy ostatnio we Wrocławiu prowadzone są regularne akcje odkomarzania. Również zamożni właściciele prywatnych posiadłości położonych na obszarach, na których jest dużo komarów (np. wokół Puszczy Kampinoskiej) czy też właściciele pola golfowego
pod Jabłonną we własnym zakresie przeprowadzają akcje zwalczania komarów. Najczęściej używa się do nich niespecyficznych preparatów chemicznych rozpylanych w powietrze. Skutki tych akcji daleko wykraczają poza obszar, na którym je przeprowadzono. Niestety, polskie prawo nie ogranicza
stosowania insektycydów, o ile zostały one zarejestrowane w Polsce i używa
się ich zgodnie z przeznaczeniem. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy przyjąć
za pewnik, że komary będą w Polsce zwalczane coraz powszechniej.
Tradycyjne metody zwalczania komarów i ich skutki dla środowiska
Zwalczanie larw
Komary zawsze były uznawane za owady uciążliwe, a od kiedy poznano
ich rolę w krążeniu patogenów ludzi i zwierząt (przede wszystkim malarii)
zaczęto je zwalczać bardzo energicznie. Dane na temat sposobów tej walki
datujące się z początku naszego stulecia wskazują, że od początku stosowano metody, które zostały opracowane na podstawie wiedzy o biologii komarów. Larwy komarów rozwijają się w niewielkich, często okresowych zbiornikach słodkowodnych, a tylko nieliczne gatunki mogą rozwijać się w wodach
słonawych. W ramach akcji zwalczania komarów wszędzie tam, gdzie to było
możliwe likwidowano wszelkie zastoiska wody oraz stosowano metody, które uniemożliwiają komarom korzystanie z miejsc lęgowych. Jedna z najwcze-
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śniej stosowanych metod, polegająca na rozlewaniu lekkich olejów mineralnych – pochodnych ropy naftowej (np. gazoliny, oleju napędowego, oleju
opałowego) na powierzchni zbiorników wody stojącej, wykorzystuje fakt oddychania larw komarów powietrzem atmosferycznym. Stosowanie tej metody eliminuje wszystkie owady wodne oddychające powietrzem atmosferycznym współwystępujące z komarami (wodne Coleoptera i Hemiptera oraz niektóre Diptera) nie wpływając bezpośrednio na bezkręgowce pobierające tlen
rozpuszczony w wodzie (jamochłony, płazińce, pierścienice oraz przedstawiciele następujących grup stawonogów: Cladocera, Copepoda, Ostracoda,
Conchostraca, Amphipoda, oraz owady z rzędów: Ephemeroptera, Plecoptera,
Odonata, Trichoptera i niektóre Diptera). Metodę tą stosowano od początku
obecnego stulecia (również w Polsce), z przerwą na okres fascynacji pestycydami chemicznymi. W końcu lat 70-tych Światowa Organizacja Zdrowia zalecała powrót do jej stosowania (zamiast preparatów chemicznych) jako stosunkowo najmniej szkodliwą dla środowiska i wystarczająco skuteczną
(LACHMAJER 1983). Był to okres, kiedy długotrwałe stosowanie chemii spowodowało bardzo szybkie uodpornianie się owadów na pestycydy. W wielu
krajach preparaty ropopochodne do zwalczania larw stosuje się do dziś na
równi z metodami chemicznymi skierowanymi przeciwko owadom dorosłym.
W ciągu prawie stulecia stosowania tych preparatów opracowano nowe ich
formulacje. Współczesne preparaty, które wywodzą się z ropy naftowej składają się z mieszaniny węglowodorów parafinowych, izoparafinowych i aromatycznych oraz substancji powierzchniowo czynnych w precyzyjnie określonej proporcji i zminimalizowanych dawkach, tak że preparat rozpylony na
powierzchni wody tworzy delikatny film uniemożliwiając wymianę gazową
larwom komarów. Jednocześnie nie szkodzi nie tylko zwierzętom pobierającym tlen rozpuszczony w wodzie, ale również większym od larw komarów
owadom wodnym oddychającym powietrzem atmosferycznym (M ULLA ,
DARWAZEH 1971).
Duże zagrożenie dla stawonogów wodnych współwystępujących z larwami komarów, zwłaszcza dla owadów, mogą stwarzać preparaty, które często
określane bywają mianem biologicznych, a mianowicie syntetyczne analogi
owadzich regulatorów metabolizmu – hormonu juwenilnego lub inhibitory
syntezy chityny. W Polsce do zwalczania komarów zarejestrowany jest tylko
jeden preparat z tej grupy – „Dimilin”, będący inhibitorem syntezy chityny.
Substancja ta jest bezpieczna dla ryb, ptaków i ssaków, ale w większym lub
mniejszym stopniu oddziałuje na wszystkie stawonogi. Jej działanie jest
opóźnione i efekty widoczne są dopiero po pewnym czasie od zastosowania
(MULLA, MAJORI, ARATA 1979). I tak np. u komarów, które w stadium larwy poddane zostały subletalnym dawkom preparatu, obserwowano znacznie
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niższą przeżywalność dorosłych samic i obniżoną płodność (ARIAS, M ULLA
1975). Badania laboratoryjne nad bezpośrednimi skutkami stosowania „Dimilinu” oraz obserwacje prowadzone w terenie wskazują, że poszczególne
gatunki stawonogów wodnych są w różnym stopniu podatne na działanie
tego preparatu. I tak, bardzo wrażliwe okazały się badane Cladocera, Amphipoda, Ephemeroptera oraz niektóre Copepoda. Pozostałe badane Copepoda,
nimfy i dorosłe pluskwiaki Corixidae oraz Notonecta sp. tolerowały umiarkowane stężenia preparatu, natomiast wśród Ostracoda oraz chrząszczy wodnych, nimf ważek i larw muchówek z rodziny Chironomidae nie obserwowano bezpośrednich skutków zastosowania stosunkowo wysokich dawek „Dimilinu” (MIURA, TAKAHASHI 1974; A LI, M ULLA 1978). Niestety w badaniach tych nie uwzględniono skutków długofalowych, które mogą pojawiać
się dopiero w następnych pokoleniach zwierząt poddawanych działaniu preparatu.
Zwalczanie dorosłych komarów
Stosowanie środków chemicznych działających na wszystkie stawonogi
lub choćby tylko na owady jest stosunkowo najłatwiejsze i nie wymaga wiedzy biologicznej. Preparaty do opryskiwania stosowane do zwalczania dojrzałych komarów są jednak bardzo szkodliwe dla innych stawonogów. Są one
nadal masowo produkowane i stosowane. Stopniowo odchodzi się od preparatów chloro- i fosforoorganicznych, które poczyniły tak kolosalne szkody
w środowisku. Obecne preparaty chemiczne zawierają syntetyczne pyretroidy – analogi substancji czynnej wyizolowanej z kwiatów rośliny Chrysanthemum cinerariaefolium (TREV.). Preparaty te są nieszkodliwe dla kręgowców,
ale w wysokim stopniu są toksyczne dla większości stawonogów. Obliczono,
że na jednego dorosłego komara zabitego za pomocą rozpylania pyretroidów przypada 150 – 200 osobników innych gatunków stawonogów (S ARINGER, SALAY-MARZSO, TOTH 1998). Dąży się jednak do tego, aby toksyczne
substancje czynne ulegały szybkiemu rozkładowi w środowisku i nie powodowały jego trwałego skażenia. Opracowuje się też stale nowe techniki
wprowadzania ich do środowiska. Mają one na celu zminimalizowanie dawki
oraz ograniczenie skutków ubocznych. Wszystkie te zabiegi zmniejszają wydatnie ingerencję w biocenozach, jednakże ich szkodliwość dla środowiska
może okazać się znacznie większa, niż moglibyśmy się spodziewać. Analizując skutki długotrwałego stosowania oprysków preparatami chemicznymi,
zawierającymi syntetyczne pyretroidy, w akcjach zwalczania komarów wokół
jeziora Balaton na Węgrzech, specjalny zespół do oceny skuteczności i skutków ubocznych tych zabiegów ocenił, że 65% gatunków stawonogów zostało
na tym terenie wytępionych (S ARINGER, S ALAY-M ARZSO, TOTH 1998).
W Polsce do zwalczania komarów zarejestrowane są dwa preparaty zawiera-
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jące pyretroidy – „Trebon 10 SC” oraz „Aqua Reslin Super” i są one powszechnie stosowanymi preparatami w akcjach odkomarzania. Niestety, pomimo że zarejestrowane są również wysoce specyficzne i przyjazne dla środowiska preparaty bakteryjne przeznaczone do zwalczania larw, w naszym
kraju zwalcza się najczęściej komary dorosłe rozpylając w powietrze toksyczne dla owadów pyretroidy. W świetle przytoczonych powyżej liczb fakt ten
ma jednoznaczną wymowę.
Nowoczesne metody zwalczania komarów
Dawno już przekonaliśmy się, że najmniej szkód w środowisku powodują
metody zwalczania szkodników oparte o wykorzystanie naturalnych mechanizmów istniejących w przyrodzie. Dlatego też zawsze wielkie nadzieje pokładano w wykorzystaniu drapieżców, pasożytów oraz wszelkich patogenów
komarów. Jednak dopiero w 1976 roku w niewielkim zbiorniku wodnym pozostałym po korycie wyschniętej rzeki przepływającej przez pustynię Negev
w Izraelu została odkryta bakteria – pałeczka Bacillus thuringiensis ssp. israelensis (DE BARJAC) („Bti”), która powoduje ogromną śmiertelność larw komarów (GOLDBERG, MARGALIT 1977). Podobnie działają pałeczki Bacillus
sphaericus (NEIDE ) (DAVIDSON 1989; MULLA, DARWAZEH, TIETZE 1988).
Obecnie spory tych bakterii i ich endotoksyny są podstawowym składnikiem
najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska preparatów biologicznych do zwalczania komarów i meszek w terenie. Preparaty te wykazują wysoką skuteczność i dużą wybiórczość. Działają praktycznie tylko na komary i meszki oraz, znacznie słabiej, na kilka gatunków innych owadów. Muchówki z pozostałych, nawet stosunkowo blisko z komarami spokrewnionych
rodzin (Chironomidae i Limoniidae) wydają się być całkowicie odporne. W
badaniach laboratoryjnych i terenowych nad skutkami stosowania różnych
preparatów zawierających „Bti” nie stwierdzono negatywnego ich wpływu na
badane skorupiaki (Cladocera, Copepoda, Amphipoda, Ostracoda) oraz
owady z rzędów: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Trichoptera, Hemiptera, Coleoptera oraz Diptera (Chironomidae, Dolichopodidae, Ephydridae,
Chloropidae i Cordyluridae). Okazało się, że nawet nie wszystkie komary są
podatne na zarażenie „Bti” (GARCIA, DES ROCHERS, TOZER 1980; SARIN GER, S ALAY-MARZSO, TOTH 1998). W Polsce do zwalczania komarów zarejestrowane są dwa preparaty bakteriologiczne – „Bactimos” i „Simulin”.
Niestety, nie są one w praktyce stosowane, aczkolwiek w akcjach zwalczania
komarów na terenie Wrocławia podjęto pierwsze próby ich wykorzystania.
Przy użyciu preparatów zawierających „Bti” prowadzi się zwalczanie komarów w dolinie Renu. Zabiegami są objęte obszary zalewowe Renu o powierzchni ok. 600 km2 wzdłuż rzeki na długości 310 km. Niemcy na szeroką
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skalę, zwłaszcza na terenach chronionych, stosują je już od ponad 15 lat
(BECKER 1998). Można zatem ocenić zarówno ich bezpośredni jak i pośredni wpływ na środowisko przy długotrwałym stosowaniu.
Nie ulega wątpliwości, że nawet najmniej szkodliwe dla innych organizmów metody zwalczania komarów muszą spowodować zmiany w ekosystemach przez nie zasiedlanych. Stadia wodne komarów są bowiem pokarmem
dla wielu różnych bezkręgowców wodnych, a owady dorosłe stanowią pokarm dla wielu gatunków ptaków, nietoperzy i drapieżnych bezkręgowców.
Na obszarach poddawanych zabiegom zwalczania larw przy użyciu preparatów bakteryjnych należy się spodziewać przebudowy biocenoz wodnych i zjawisk kompensujących ubytek tak ważnego ogniwa w sieci troficznej jakimi są
komary.
Podsumowanie
Jeśli zwalczanie komarów nadal prowadzone będzie tak, jak to się dzieje
obecnie, to istnieje ogromne niebezpieczeństwo wyrządzenia nieodwracalnych szkód w środowisku i – przy okazji walki z owadami uciążliwymi – wytępienia szeregu gatunków owadów wilgociolubnych oraz tych, których rozwój
przebiega w miejscach masowego rozwoju komarów oraz w ich pobliżu. Dotyczy to zwłaszcza rejonów turystycznych i okolic dużych miast. Zależnie od
sposobu przeprowadzenia takiej akcji i użytych preparatów szkody mogą być
albo bardzo duże, albo minimalne. W przypadku nieumiejętnego zastosowania do zwalczania larw komarów chemicznych pestycydów o szerokim spektrum oddziaływania, przedstawiciele wszystkich grup bezkręgowców współwystępujących z larwami komarów ucierpią w mniejszym lub w większym
stopniu. Jednakże prawidłowo przeprowadzone zabiegi, nawet przy użyciu
preparatów chemicznych nie muszą zagrażać większości z nich bowiem poszczególne gatunki komarów mają rozmaite preferencje w odniesieniu do
charakteru zbiornika, w którym rozwijają się jego larwy. Specjalista w zakresie biologii komarów, wspomagany monitoringiem obecności ich form larwalnych, może ograniczyć zastosowanie pestycydu tylko do wybranych zbiorników wodnych bowiem larwy komarów z gatunków tworzących plagi rozwijają się przede wszystkim w bardzo krótkotrwałych zbiornikach powstających
w wyniku ulewnych deszczów lub powodzi w miejscach, w których w zwykłych warunkach woda się nie utrzymuje. Zbiorniki takie z natury rzeczy nie
mają ustabilizowanej naturalnej biocenozy i występuje w nich znacznie
mniej gatunków niż w innych zbiornikach okresowych.
Przyczyną, dla której w środowisku wyrządzane są szkody wskutek zabiegów odkomarzania, jest niedostatek wiedzy o biologii komarów oraz brak
programu, który określałby sposób przeprowadzenia akcji ich zwalczania.
Wytyczne do takiego programu powinny zawierać zalecenia dotyczące pro-
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wadzenia monitoringu obecności larw, miejsc wykonywania zabiegów oraz
stosowania optymalnych metod w zależności od lokalnych i aktualnych warunków. Dlatego też grupa specjalistów entomologów i fachowców w zakresie zwalczania owadów podjęła się zorganizować zespół, którego zadaniem
będzie rozpoznanie zagrożeń plagowym wystąpieniem komarów w poszczególnych regionach naszego kraju oraz opracowanie założeń do programu
zwalczania komarów metodami biologicznymi. Założenia te są następujące:
– Możliwe jest jednoczesne zwalczanie komarów i ochrona środowiska jeśli
zabiegi planowane będą na podstawie monitoringu obecności larw, a realizowane przy użyciu wysoce specyficznych metod biologicznych;
– Zakres stosowania zabiegów dezynsekcyjnych należy zminimalizować i objąć nimi tylko te obszary, które bezpośrednio przylegają do osiedli ludzkich;
– Realizacja programu powinna być poprzedzona szczegółowymi badaniami
faunistycznymi i ekologicznymi na obszarach wyznaczonych do odkomarzania. Badania powinny być kontynuowane tak, aby można było monitorować zmiany w biocenozach powstające wskutek stosowania zabiegów dezynsekcyjnych.
Skuteczne sposoby zwalczania uciążliwych owadów metodami jak najmniej ingerującymi w środowisko muszą opierać się na dogłębnej znajomości biologii i ekologii zwalczanych owadów, ale także muszą uwzględniać
biologię i ekologię organizmów, które nie są celem tych zabiegów i które należy przy tej okazji ochraniać. Tendencji do zwalczania komarów nie da się
zahamować, dlatego tak ogromnie ważna jest współpraca pomiędzy osobami
planującymi programy i akcje zwalczania tych owadów i specjalistami w zakresie biologii owadów, a zwłaszcza komarów i pozostałych grup muchówek.
Entomolodzy mają tu do odegrania ogromnie ważną rolę. Powinni włączyć
się do współpracy przy opracowywaniu programów zwalczania owadów
szkodliwych i uciążliwych oraz propagować zastosowanie metod biologicznych, a także stać na straży przestrzegania zachowywania zasady zminimalizowania ich skutków dla innych organizmów. W ramach takiej współpracy
następowałaby wymiana informacji i zostałyby określone zasady postępowania mającego na celu zminimalizowanie skutków prowadzenia zabiegów dezynsekcyjnych w terenie.
SUMMARY
Mosquito control in Poland is based almost solely on the use of traditional chemical
preparations – synthetic pyrethroids used for killing adult mosquitoes. They are broad-spectrum insecticides and they affect most arthropods. It has been established that aerial treatment with pyrethroids annihilates ca 150–200 non-target organisms for every adult mos-
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quito killed. It has also been found that they may exterminate ca 65% of the arthropod species in the area subjected to regular aerial treatments. Another preparation registered in
Poland – "Dimilin", is a larvicide based on the analogue of insects’ developmental inhibitor.
It has been found to cause suppression of several macroinvertebrates in aquatic habitats
and that is why it is harmful to the environment. The discovery of Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis ("Bti") provided the means for selectively controlling mosquito larvae without affecting the non-target organism populations, including natural enemies. There are 2
microbial preparations based on "Bti" registered in Poland but they are used only occasionally. The tendency to control mosquitoes in Poland increases and thus there is a danger of
annihilation of a great number of arthropod species in the areas subjected to mosquito control treatments unless modern microbial means of mosquito control is employed in Poland.
That is why the team composed of specialists in biology and ecology of mosquitoes and specialists in control methods started to prepare a programme of mosquito control based on
the environmentally aware methods. The theses to the programme are:
– Mosquito control and the environmental protection do not have to exclude one another if
the treatments are planned on the basis of monitoring of occurrence of larvae in the fields
and realised with use of highly selective biological means;
– The treated area should be confined to the close vicinity of human settlements;
– The treatments should be preceded by detailed faunistic and ecological study. The study
should be continued during and after the treatments to monitor direct and indirect effects
caused by them in the ecosystems.
Therefore specialists in biology and ecology of animals, especially those who deal with invertebrates, which co-occur with larvae or adult mosquitoes, would be very helpful to give
their suggestions concerning protection for non-target animals. An environmentally acceptable programme and a detailed scenario of treatment actions would be proposed on the basis of this information.
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Dokumentacja zasobów fauny jako podstawa skutecznej ochrony
owadów na przykładzie programu „Atlas rozmieszczenia motyli
dziennych w Polsce”
Documenting faunal resources as a basis for effective insect protection on
an example of the project „A distribution atlas of butterflies in Poland”

JAROSŁAW BUSZKO
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska,
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń, e-mail: buszko@biol.uni.torun.pl

ABSTRACT: A long-term project on the distribution of butterflies in Poland is aimed at
current survey and monitoring the butterfly resources. The project shed a new light on the
threat status of particular species. Some species appeared to be critically endangered while
the others, elswhere threatened, are still widely distributed in Poland and in stable population density.
KEY WORDS: Lepidoptera, butterflies, database, distribution, insect protection.

Prowadzona na bieżąco dokumentacja zasobów fauny w skali kraju pozwala na szybkie wykrycie spadku liczebności lub zmniejszanie się areałów
występowania gatunków. Im dokładniej poznane są zmiany zasięgów i tendencje zmian liczebności lokalnie spotykanych gatunków, tym łatwiej jest je
zinterpretować i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania ochronne.
Osiągnięcie dużej dokładności w wyznaczeniu zasięgów wymaga znacznej
pracochłonności i zaangażowania dużej liczby osób. Możliwe jest to w przypadku taksonów owadów łatwych do obserwowania i identyfikowania. Dobrze do tego nadają się motyle dzienne, które są przedmiotem badań w ramach programu „Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce”. Program
ten prowadzony jest od roku 1986, z podziałem na dekady 1986–1995
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i 1996–2005, przy czym pierwsza dekada została zamknięta opracowaniem
atlasowym (B USZKO 1997). Dane można także pozyskać za pomocą sieci Internet (BUSZKO, KARTANAS 1998).
W programie bierze udział około 300 obserwatorów terenowych, głównie
entomologów – amatorów, którzy mniej lub bardziej regularnie dostarczają
wyniki swoich obserwacji. Wyniki te są opracowywane w formie kartograficznej w systemie siatki kwadratów UTM o boku 10 km. W ciągu 14 lat dla
149 gatunków zebrano ponad 140000 jednostkowych danych z prawie 2170
kwadratów (Ryc.). Powierzchniowo stanowi to ok. 67% obszaru kraju. Mimo
że pozostało jeszcze wiele tzw. „białych plam”, dotychczasowe dane pozwalają na sformułowanie uogólnień.

Ryc. Przegląd kwadratów UTM badanych w latach 1986–1999.
Fig. A review of UTM-squares surreyed in years 1986–1999.
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Stwierdzono, że ok. 20% gatunków ubikwistycznych wykazuje ciągły zasięg na terenie całego kraju (gatunki potencjalnie spotykane w każdym kwadracie). Do tej grupy należą pospolite gatunki bielinków, rusałek, niektóre
modraszki, oczenice, karłątki, jak również paź królowej. Wiele motyli, o których sądzono, że występują w całej Polsce, ma w rzeczywistości zasięg obejmujący tylko część kraju lub złożony z mniejszych lub większych izolowanych
areałów. Przykładem takich gatunków są: Cupido minimus (FUESSLY), Polyommatus amandus (SCHN.), Argynnis niobe (L.) i Melanargia galathea (L.).
Inne gatunki z kolei wykazują bardzo charakterystyczny gradient zmniejszana się zagęszczenia stanowisk w kierunku północnym. I mimo, że faktycznie
zasięg ich obejmuje cały obszar kraju, na północy występują bardzo lokalnie.
Do nich należą: Nordmannia pruni (L.), Nordmannia spini (D EN. et
SCHIFF.), Polyommatus coridon (P ODA), Erynnis tages (L.) i Carterocephalus
palaemon (P ALL.). W ciągu ostatniego półwiecza niektóre gatunki ustąpiły
ze znacznych obszarów, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Proces ten
wskazuje na wielkoskalowe wymieranie gatunków ze względu na zmiany zachodzące w środowisku. W przypadku Pyronia tithonus (L.) udokumentowano wyginięcie jego w Polsce w trakcie trwania programu, natomiast Maculinea arion (L.) i Melitaea didyma (ESP .) zniknęły z połowy obszaru kraju. Proces wymierania widoczny jest także u gatunków, które znane były dawniej
z wielu miejsc w różnych częściach kraju, a obecnie zachowały się na pojedynczych stanowiskach. Przykładem takich gatunków są Minois dryas
(SCOP.) – obecnie na dwóch stanowiskach i Chazara briseis (L.) – także tylko
dwa stanowiska w Polsce. W szczególności dotyczy to Parnassius apollo (L.),
który obecnie występuje już tylko w Pieninach. Tak szybkie kurczenie się ich
zasięgów wymienionych gatunków wskazuje na konieczność podjęcia prób
restytucji lub przynajmniej utrzymania dotychczasowego stanu liczebności
populacji.
Niektóre gatunki wykazują duże, wieloletnie fluktuacje liczebności i areału. Charakterystycznym przykładem jest tu występowanie Aporia crataegi (L.), który dawniej był rozpowszechniony w całej Polsce, a nawet traktowany jako szkodnik sadów – obecnie zasiedla jedynie północno-zachodnią
i północno-wschodnią część kraju, a ponadto znany jest z niewielu pojedynczych stanowisk w południowo-wschodniej części kraju i obecnie wykazuje
tendencję wzrostu liczebności.
Procesy wymierania gatunków motyli dziennych są w Polsce powolniejsze
niż w krajach zachodniej Europy. Z polskiej fauny ubyło zaledwie 4% gatunków, podczas gdy w niektórych krajach europejskich ubytek ten sięga nawet 20%.
W wyniku gromadzenia danych udało się także stwierdzić ekspansję kilku
gatunków, które zwiększły swój zasięg, albo stały się częściej spotykane. Do
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nich należą: Pontia daplidice (L.) i Boloria dia (L.). Zanotowano także nieregularną migrację szlaczkonia erate (Colias erate ESP .), który w niedalekiej
przyszłości może stać się gatunkiem osiadłym w Polsce.
Badania atlasowe pozwoliły na prawidłową ocenę stanu rozsiedlenia gatunków dotychczas uznawanych za rzadkie lub ginące i z tego powodu objęte
ochroną gatunkową. Przykładami mogą być Papilio machaon L. oraz Apatura iris (L.) i A. ilia (DEN. et SCHIFF.). Wymienione gatunki występują w całej
Polsce i na ogół są pospolite.
Dobrze zachowane środowiska bagienne umożliwiły przetrwanie stosunkowo licznych stanowisk Lycaena helle (DEN. et SCHIFF.), który w sąsiadujących krajach dawno już wyginął. Polska stanowi także ostoję dla licznych populacji myrmekofilnych gatunków modraszków Maculinea teleius (B GSTR.)
i M. nausithous (BGSTR.).
Po zebraniu danych do przygotowania atlasu za okres 1996–2005 program będzie zmodyfikowany pod kątem prowadzenia monitoringu liczebności wybranych gatunków, zwłaszcza takich, które w Polsce narażone są na
wyginięcie.

SUMMARY
Since 1986 a survey of distribution of butterflies in Poland has been carried out. The aim
of the project is to make continuous recording of faunal resources on the background of
changing environment. About 300 volunteers participating in the project provide data from
almost all regions of Poland for the database. The first decade was closed with a published
book „A distribution atlas of butterflies in Poland” where distribution of 149 species was illustrated. In comparison to the earlier published data several species declined rapidly and
five species have got extinct. On the other hand some other species have become more common or migrate regularly to Poland. Generally the project should provide a vast information
basis enabling a reasonable policy for species conservation in Poland.
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Owady w monitoringu przyrodniczym
The position of insects in biological monitoring of the environment
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ABSTRACT: An attempt is made at identifying the position of insect monitoring in the
complex monitoring of biodiversity. Theoretical assumptions of faunistic monitoring are
discussed, basic terms, such as monitoring and bioindication, defined. Possibilities of using
insects for bioindicative estimates of the state and changes of the environment are indicated.
KEY WORDS: insects, monitoring, bioindication, biodiversity

W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, w skali globalnej obserwuje się
nasilenie procesu degradacji zasobów fauny. To gwałtownie przebiegające,
niepokojące zjawisko, wymaga stworzenia skutecznego systemu ochrony, na
który składają się programy badawcze, regulacje prawne oraz działania
praktyczne. U podstaw tych działań leży osiągnięcie trzech głównych celów:
1 – utrzymanie różnorodności form życia,
2 – zabezpieczenie ciągłości procesów ekologicznych i ewolucyjnych,
3 – zachowanie gatunków rzadkich i zanikających.
Zagadnienia te są współzależne i w gruncie rzeczy stanowią różne aspekty
tej samej problematyki.
Problem jakim jest zachowanie i ochrona różnorodności gatunkowej fauny Polski ściśle wiąże się z monitoringiem przyrodniczym. Jego zadaniem
jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych jakościowych i ilościowych o roślinach i zwierzętach występujących w różnych środowiskach,
na obszarze całego kraju. Na podstawie cyklicznie pozyskiwanych informacji
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o aktualnym stanie przyrody możliwa będzie ocena kierunków i tempa zachodzących zmian na obszarze Polski oraz ich prognozowanie. Również
kontrola skuteczności podejmowanych działań ochronnych może być realizowana jedynie dzięki wprowadzeniu systemu monitoringu.
Monitoring owadów, które stanowią najbardziej zróżnicowany biotyczny
składnik środowiska, prowadzony jest w bardzo ograniczonym zakresie.
O ile monitoring abiotycznych elementów środowiska ma już duże tradycje
(opracowany rutynowy system zbierania danych, tabele norm służące do interpretacji wyników, okresowo publikowane raporty itd.) o tyle monitoring
owadów jest wciąż zaledwie na etapie początkowym.
Polskę, gdy zostanie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej będzie
obowiązywało pełne włączenie się do różnych inicjatyw na rzecz ochrony
przyrody w skali kontynentu – tak już realizowanych jak i planowanych. Konieczność wprowadzenia w życie systemu monitorowania różnych elementów przyrody, w tym również owadów, wynika z krajowej strategii polityki
ochronnej i obowiązującego w zakresie ochrony przyrody naszego systemu
prawnego, a także z zobowiązań międzynarodowych np. Konwencji o Różnorodności Biologicznej ratyfikowanej przez Polskę czy dyrektyw i rezolucji
Unii Europejskiej. Tak więc, realizacja zadań jakie czekają nas w związku
z wejściem Polski do Unii Europejskiej, bez wdrożenia systemu monitoringu
będzie bardzo trudna, np. nie będzie możliwe sporządzanie wymaganych
okresowych raportów relacjonujących postępy w stopniu poznania stanu naszej przyrody.
Do chwili obecnej, zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich,
nie został wdrożony kompleksowy system monitoringu różnorodności biologicznej, aczkolwiek od lat trwają nad nim prace. W Polsce kolejne próby
opracowania kompleksowego programu monitoringu przyrody mają dość
długą historię – kolejne opracowania powstawały co najmniej od ćwierć wieku. W ostatnim dziesięcioleciu, specjaliści z różnych krajów i różne międzynarodowe organizacje coraz wyraźniej podkreślają konieczność prowadzenia
kompleksowego monitoringu różnorodności biologicznej, który uwzględniałby różne poziomy organizacji przyrody - genotypy, gatunki, ekosystemy
i układy ponadekosystemalne.
W celu wypracowania ogólnej koncepcji i metodyki badań różnorodności
biologicznej, metod jej monitorowania oraz strategii ochrony odbyło się szereg spotkań roboczych, seminariów i konferencji krajowych i międzynarodowych. Np. w latach 1992–1995 odbyły się konferencje „Nauka na rzecz różnorodności biologicznej” (ANDRZEJEWSKI, WIŚNIEWSKI 1995), „Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego (K OSTRZEWSKI 1995), „Problemy różnorodności biologicznej” (WEIGLE 1994), „Inventorying and Monitoring Biodiversity” (DI CASTRI, ROBERTSON VERNHES, YOUNES 1992).
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W Polsce, w odniesieniu do bezkręgowców lądowych, głównie owadów,
wstępne propozycje obiektów monitoringu oraz założenia teoretyczne zostały przedstawione w kilku opracowaniach przygotowanych w latach 90-tych
na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Są to
np. „Projekt systemu biologicznych wskaźników stanu i zmian środowiska”,
„Program realizacyjny dla monitoringu przyrody żywej na lata 1997–2005”
czy „Propozycje Programowe dla Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego” (KOSTRZEWSKI 1995).
W odniesieniu do owadów w opracowanych projektach przewidziane były
dwa typy monitoringu – monitoring gatunków i monitoring układów faunistycznych. Zaproponowane zostały obiekty monitoringu, a także określono:
zakres, częstotliwość obserwacji i pomiarów wytypowanych cech. Została też
podana szczegółowa metodyka zbioru i opracowania materiału, łącznie ze
wskazaniem konkretnych powierzchni monitoringowych. Został tam również opracowany harmonogram prac wraz ze wstępną kalkulacją kosztów
oraz propozycjami rozwiązań organizacyjnych. „Program realizacyjny” przygotowany był w trzech wariantach, minimalnym, podstawowym i docelowym.
W roku 1999 Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podjął decyzję o wprowadzeniu w życie kompleksowego systemu
monitoringu przyrody. W odniesieniu do owadów zakres monitoringu został
ograniczony do biegaczowatych jako wskaźników stanu środowisk leśnych
oraz do monitorowania masowych pojawów szkodliwych owadów leśnych.
Nie ulega wątpliwości, że w tej postaci monitoring owadów nie przyczyni się
do pogłębienia wiedzy o walorach, stanie i różnorodności owadów w Polsce.
Tak więc, monitoring różnorodności biologicznej w zakresie owadów, czy
szerzej – bezkręgowców, wciąż pozostaje w sferze koncepcyjnej i eksperymentalnej. W odniesieniu do tych zwierząt w dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba zweryfikowania w praktyce założeń teoretycznych a także dopracowania w szczegółach metod zbierania i gromadzenia danych oraz ich analizy.
Nadzieje na wdrożenie monitoringu owadów budzą powstające w ostatnim
dziesięcioleciu Plany Ochrony dla polskich parków narodowych, które zawierają mniej lub bardziej szczegółowo opracowane projekty monitoringu
(np. projekty przygotowane dla Bieszczadzkiego PN – PAWŁOWSKI , KŁONOWSKA-OLEJNIK 1997; P ETRYSZAK, SKALSKI 1997). Przynajmniej część wyników pochodzących z tego typu monitoringu powinna w przyszłości stać się
elementem kompleksowego monitoringu różnorodności gatunkowej owadów Polski.
W monitoringu faunistycznym, w zależności od przyjętego obiektu, uzyskujemy informacje o różnym poziomie szczegółowości. Jeśli obiektem jest
pojedynczy gatunek (ewentualnie rodzaj) mamy do czynienia z monitorin-
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giem gatunkowym, a jeśli obiektem jest układ faunistyczny mamy do czynienia z monitoringiem wyższych poziomów organizacji przyrody (CHUDZICKA,
SKIBIŃSKA 1998a).
Monitoring gatunkowy ograniczony jest zazwyczaj do niewielkiej liczby
wybranych obiektów, które z reguły są wyróżniane na podstawie niejednorodnych kryteriów. Może to być gatunek zagrożony, reliktowy, rzadki, ekspansywny, czy mający istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarki ludzkiej itd. Informacje uzyskane w monitoringu gatunkowym dają rzetelne podstawy przy opracowywaniu strategii działań ochronnych w odniesieniu do
monitorowanych gatunków. Podstawowymi parametrami, które powinny zostać określone w monitoringu gatunkowym, jest obecność i liczebność gatunków w wybranych punktach. Ponadto informacje dotyczące każdego monitorowanego gatunku powinny obejmować wszelkie uwagi specjalisty odnośnie
kondycji i stanu analizowanego obiektu.
W opracowanym w połowie lat 90-tych projekcie „Programu realizacyjnego dla monitoringu przyrody żywej na lata 1997–2005”, monitoring gatunkowy odnosił się do wybranych przez specjalistów, zagrożonych wyginięciem
gatunków spośród motyli, mrówek i pszczół dziko żyjących (J. BANASZAK,
W. CZECHOWSKI, G. W INIARSKA – maszynopisy). W propozycjach tych dużą
wagę przykładano aby metody pomiarów były bezpieczne i nie przyczyniały
się do zmniejszenia liczebności populacji monitorowanych gatunków.
W przypadku rudych mrówek leśnych jako monitorowane cechy zaproponowano: zagęszczenie gniazd oraz rozmiary każdego kopca na wytypowanej
powierzchni, a w przypadku pszczół dziko żyjących – liczebność całej nadrodziny oraz analizę ilościową-jakościowo trzmieli na wybranych stanowiskach. W przypadku motyli jako monitorowane parametry zaproponowano
obecność i liczebność populacji wybranych gatunków na podstawie stadiów
imaginalnych oraz obecność ich stadiów rozwojowych. Do monitoringu motyli wytypowano gatunki, których obserwacje nie nastręczają trudności
i można je zidentyfikować bez zabijania należących do nich osobników.
Celem monitoringu drugiego typu, czyli monitoringu układów faunistycznych jest ocena bogactwa i różnorodności gatunkowej owadów w wybranych
środowiskach na wybranych obszarach. Optymalna, z teoretycznego punktu
widzenia, ocena różnorodności gatunkowej systemu przyrodniczego jako całości, w praktyce jest niemożliwa. Dlatego też obiektem w monitoringu układów powinny być wielogatunkowe zgrupowania, które można potraktować
jako układy modelowe ilustrujące obraz struktur w obrębie całego ekosystemu. Wybór obiektów (taksonów) wchodzących w skład układu modelowego
jest uwarunkowany typem środowiska, w którym monitoring będzie prowadzony. Tak więc inny układ modelowy powinien być realizowany np. w moni-
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toringu owadów borów sosnowych, inny – w monitoringu łąk świeżych, jeszcze inny – muraw kserotermicznych. Budując układ modelowy i mając na
względzie jego wszechstronność, należy wziąć pod uwagę zgrupowania zwierząt reprezentujące różne poziomy troficzne czyli uwzględnić zarówno saprofagi, zoofagi jak i fitofagi, a wśród tych ostatnich tak fitofagi zgryzające
jak i ssące. Przy czym wybrane zgrupowania powinny reprezentować różne
stratocenozy, zarówno warstwę gleby, epigeon jak też wyższe piętra roślinności, bowiem zmiany zachodzące w środowisku mogą i z reguły przebiegają
w poszczególnych warstwach w innym tempie.
W monitoringu układów faunistycznych podstawowymi parametrami,
które powinny zostać określone, w odniesieniu do każdego wytypowanego
zgrupowania są: liczba i lista gatunków, liczebność względna poszczególnych
gatunków, ranga poszczególnych gatunków w zgrupowaniach (struktura dominacyjna) oraz liczebność względna całego zgrupowania. Przeprowadzona
przez specjalistów analiza tych jakościowo-ilościowych danych stwarza nieporównanie pełniejsze i bardziej wszechstronne podstawy do wnioskowania
o zmianach zachodzących w środowisku, niż analiza reakcji pojedynczych
gatunków. Mamy tu bowiem do czynienia nie tylko z odpowiedziami jednostkowymi poszczególnych gatunków lecz również układu jako całości.
W efekcie tego typu monitoring może stanowić podstawę opracowywania
kompleksowych strategii działań ochronnych.
W monitoringu układów faunistycznych, podobnie jak i w monitoringu
gatunkowym, techniki połowu i metody opracowywania danych muszą spełniać warunki adekwatności i porównywalności. W doborze metod ważne jest
wyeliminowanie indywidualnego podejścia poszczególnych wykonawców. Za
szczególnie przydatne do zastosowania w monitoringu układów faunistycznych można uznać metody zbioru i opracowania danych rutynowo stosowane w badaniach zoocenologicznych.
Należy podkreślić, że w przypadku monitoringu układów faunistycznych,
inaczej niż w monitoringu gatunkowym, wartość dowodową ma nie tylko
materiał obejmujący monitorowane grupy, ale cały odłowiony materiał faunistyczny. Obejmuje on bowiem oprócz tych grup na bieżąco wykorzystywanych, również szereg innych, które mogą zostać opracowane w przyszłości.
Ze względu na wartość dowodową zebranego materiału faunistycznego, bardzo ważnym problemem do rozwiązania jest określenie miejsca i sposobu
przechowywania materiałów oraz instytucjonalnej odpowiedzialności za całą
dokumentację.
Mimo braku rutynowo prowadzonego monitoringu owadów istnieją pewne dane, które mogłyby posłużyć jako wyjściowe. Materiałem porównawczym dla potrzeb monitoringu mogą być dane z rejestrów i dokumentacji za-
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sobów faunistycznych parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu itd. Podobnie, rzetelną
podstawę monitoringu owadów mogą stanowić różne prace naukowe – faunistyczne, ekologiczne czy biocenologiczne, o ile zamieszczone są w nich dokładne dane dotyczące czasu i terenu badań, metodyki oraz zawierają jakościowo-ilościową charakterystykę zebranego materiału. Także niektóre prowadzone w Polsce specjalistyczne programy monitoringowe mogą być źródłem informacji. Na przykład w monitoringu leśnym, poza danymi o przestrzennym zróżnicowaniu uszkodzeń lasów, kierunku zmian stanu uszkodzeń lasów w czasie i w przestrzeni czy o reakcji ekosystemów leśnych na zanieczyszczenia powietrza, zbierane są również informacje o pojawach owadów szkodliwych. Oczywiście dane te odnoszą się tylko niektórych gatunków
z grupy foliofagów czy ksylofagów.
Prace prowadzone w ramach monitoringu mogą, a nawet powinny, przyczynić się do wskazania obiektów faunistycznych, przydatnych w bioindykacyjnej ocenie stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. Mając jednak
na względzie podstawowy cel monitoringu jakim jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o zasobach fauny Polski, w doborze obiektów
do monitoringu owadów ich zdolności bioindykacyjne nie powinny stanowić
jedynego kryterium. Takie podejście może bowiem powadzić do ograniczenia celów monitoringu.
Monitoring i bioindykacja aczkolwiek są pojęciami ściśle powiązanymi
w swym zakresie, to jednak, jak zwrócił uwagę LEŚNIAK (1995), w sposób
istotny różnią się celem. W monitoringu chodzi głównie o rejestrację zasobów świata zwierząt w konkretnym miejscu i czasie, a potem o ich ocenę.
Natomiast bioindykacja pozwala na podstawie oceny stanu biowskaźnika
określić bądź ogólny stan środowiska, bądź jakiś jego parametr, np. skażenie, przesuszenie.
Obiektem monitoringu może być każdy organizm zwierzęcy (bądź jego
fragment), pojedynczy gatunek, czy też grupa gatunków, natomiast jako
wskaźnik biologiczny jest przydatny tylko ten z obiektów monitoringu, na
podstawie którego potrafimy opisać i zinterpretować stan środowiska i zmiany w nim zachodzące.
W wyborze obiektów monitoringu, poza kryteriami merytorycznymi, często istotną rolę odgrywają względy praktyczne i stąd wywodzi się tendencja
do uwzględniania jedynie tych taksonów, które powszechnie uznawane są za
dobre bioindykatory. Najczęściej w polskim piśmiennictwie wskazywane są
taksony, którym poświęcano więcej uwagi, a co za tym idzie również badań.
Są to głównie skoczogonki (Collembola) oraz mrówki (Formicidae), a z pośród chrząszczy biegaczowate (Carabidae) i sprężyki (Elateridae). Tak więc

OWADY W MONITORINGU PRZYRODNICZYM

295

do oceny stanu i zmian środowiska proponowana jest bardzo ograniczona
liczba taksonów podczas gdy jak wynika z badań, większość zgrupowań owadów, niezależnie od ich przynależności taksonomicznej, na istotne zmiany
w środowisku reaguje w sposób czytelny i może być używana jako biowskaźniki.
Rola owadów jako wskaźników biologicznych nie ulega wątpliwości. Dotychczas, jak wynika z analizy piśmiennictwa, najwięcej uwagi poświęcono
roli owadów jako biowskaźników w środowiskach leśnych i w uprawach rolnych. Stosunkowo dobrze poznane są również reakcje zgrupowań owadów
reprezentujących szereg różnych grup systematycznych na działanie presji
urbanizacyjnej.
Informacje przekazywane przez biowskaźniki mają różny poziom szczegółowości. Mogą one sygnalizować zmiany pojedynczego parametru w środowisku np. wilgotności aż po wskazanie kompleksowych przemian środowiska. I tak np. analiza składu gatunkowego i charakterystyki struktur zgrupowań biegaczowatych, sprężyków czy mrówek, używane są w ocenie stopnia
odkształcenia środowisk leśnych, a analizy liczebności owadów roślinożernych uznanych za szkodliwe są wykorzystywane do oceny stanu drzewostanów.
Skażenie środowiska pociąga za sobą zmiany nie tylko w składzie gatunkowym i strukturze dominacyjnej różnych zgrupowań owadów, ale często
również zmiany w morfologii. Na terenach silnie skażonych stwierdzane jest
zmniejszenie rozmiarów ciała osobników w populacjach, asymetria w budowie ciała np. w użyłkowaniu skrzydeł. Kolejnym przykładem zmian wywołanych skażeniem środowiska jest melanizm u motyli.
Wiedza o preferencjach środowiskowych różnych gatunków czy grup
owadów i wynikająca z niej znajomość ich reakcji na stres środowiskowy pozwalają na określenie kierunku i stopnia przekształcenia zamieszkiwanych
przez nie środowisk. Na przykład grzebaczowate (Sphecidae), na przekształcanie się siedliska grądowego w borowe reagują wzbogacaniem składu gatunkowego, wzrostem liczebności i przekształcaniem struktury dominacyjnej. Z kolei o stepowieniu krajobrazu świadczy pojawienie się np. takich gatunków ślepaków (Tabanidae) jak Pangonius pyritosus (LOEW), Chrysops parallelogrammus ZELL. i Atylotus rusticus (L.) (TROJAN inf. ustna), zaś pojawienie się muchy domowej (Musca domestica L.) w lasach świetlistych i na
terenach otwartych wskazuje na wzrost stopnia synantropizacji środowiska
(DRABER-MOŃKO inf. ustna).
W ocenie stosunków wilgotnościowych w środowisku można posłużyć się
gatunkami niemal z każdej rodziny owadów.
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Jak już wcześniej wspomniano wiele taksonów (różnej rangi systematycznej) spośród owadów pozwala na syntetyczną ocenę stanu środowiska i określenie kierunku procesów w nim zachodzących. Należy jednak zaznaczyć, że
odróżnienie efektów działania presji antropogenicznej od efektów, naturalnej zmienności środowiska nie jest sprawą prostą. W obu przypadkach, zarówno w wyniku działania presji antropogenicznej, jak i w przypadku naturalnych procesów o charakterze sukcesyjnym, tworzy się nowy układ stosunków środowiskowych, co z kolei wywołuje różnorakie reakcje poszczególnych gatunków, a w konsekwencji całego ekosystemu (CHUDZICKA, SKIBIŃSKA 1994; DĄBROWSKA-PROT 1985, 1996; T ROJAN 1980; TROJAN i in. 1994).
Proces przekształcania się zgrupowań faunistycznych przebiega w kilku etapach. W każdym z nich zachodzą charakterystyczne zmiany strukturalne
i funkcjonalne, które są proporcjonalne do stopnia nasilenia presji antropogenicznej. Przy czym im bardziej środowisko różni się od środowiska naturalnego, czyli im silniejszej presji jest ono poddane, tym reakcja fauny jest
wyraźniejsza i bardziej jednoznaczna. Zgrupowania faunistyczne środowisk
poddanych silnej presji antropogenicznej różnią się od zgrupowań środowisk
naturalnych m.in. liczbą gatunków, liczebnością, udziałem gatunków wszędobylskich, udziałem gatunków obejmujących osobniki o małych wymiarach,
charakterem struktury dominacyjnej. W skrajnych przypadkach, w środowiskach zdegradowanych, bądź nie można już mówić o stałym składzie gatunkowym zgrupowań, bowiem spotykane są tam tylko gatunki przypadkowe,
bądź zgrupowania są silnie zdominowane przez pojedyncze gatunki (CHUDZICKA i in. 1998).
Trudniej jest natomiast na podstawie reakcji zgrupowań owadów jednoznacznie określić kierunek i głębokość zmian w środowiskach poddanych
słabszej presji antropogenicznej – w środowiskach, które nie są przekształcone a jedynie odkształcone. Na podstawie analizy porównawczej ponad 30
zgrupowań owadów występujących w odkształconych i naturalnych środowiskach leśnych można powiedzieć, że w takich jeszcze nie przekształconych
środowiskach reakcje różnych zgrupowań owadów mogą być różnie ukierunkowane i o różnym stopniu nasilenia. Zależą one głównie od preferencji środowiskowych poszczególnych gatunków, typu siedliska i charakteru zmian
w nim zachodzących. (CHUDZICKA , SKIBIŃSKA 1998b). Na rysunkach
(Ryc. 1, 2, 3, 4)* przedstawiono reakcje różnych zgrupowań owadów na od* Rysunki sporządzono na podstawie wyników badań prowadzonych w latach 1974–1987
przez zespół z Instytutu Zoologii PAN w różnych środowiskach leśnych Niziny Mazowieckiej. Wykorzystano dane publikowane i niepublikowane: E. CHUDZICKIEJ (Auchenorrhyncha), W. CZECHOWSKIEGO (Carabidae), A. DRABER-MOŃKO (Tachinidae, Sarcophagidae),
E. NOWAKOWSKIEGO (Elateridae), E. SKIBIŃSKIEJ (Sphecidae, Vespoidea), M. STERZYŃSKIEJ (Collembola) i G. WINIARSKIEJ (Noctuidae).
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kształcenie boru mieszanego (Pino-Quercetum) i lasu grądowego (Tilio-Carpinetum). Porównano takie podstawowe parametry opisujące zgrupowania
owadów jak skład gatunkowy, liczba gatunków, liczebność, wartość wskaźnika równomierności i wskaźnika ogólnej różnorodności (analizowane taksony
badano przez dwa lata. Odłowy prowadzono metodami standardowymi,
w tym samym czasie i na tych samych powierzchniach badawczych). Na odkształcenie środowiska poszczególne taksony zareagowały mniejszymi bądź
większymi zmianami zarówno w składzie gatunkowym jak i w liczbie gatunA
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Ryc. 1. Porównanie liczby gatunków w zgrupowaniach owadów występujących w środowiskach naturalnych i odkształconych: A – bór mieszany (Pino-Quercetum), B – las grądowy (Tilio-Carpinetum).
Fig. 1. Comparison of the number of species in insect communities in natural (column
white) and modified (column black) habitats: A – mixed forest (Pino-Quercetum),
B – linden oak-horbeam forest (Tilio-Carpinetum).
1 – Collembola, 2 – Carabidae, 3 – Auchenorrhyncha, 4 – Noctuidae, 5 – Sphecidae,
6 – Vespoidea, 7 – Tachinidae, 8 – Sarcophagidae.
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ków. Na przykład w odkształconym borze mieszanym najistotniejsze zmiany
w składzie gatunkowym stwierdzono u Auchenorrhyncha i Noctuidae, najmniejsze zaś u Sarcophagidae i Vespoidea (Ryc. 1). Natomiast w lesie grądowym najsilniej na zmiany w środowisku zareagowały Collembola i Carabidae,
a najsłabiej te same taksony co w borze mieszanym (Ryc. 1). Zmiany w liczebności porównywanych zgrupowań występujących w środowiskach odkształconych na ogół były istotne, ale różnie ukierunkowane (Ryc. 2). Nie
były one skorelowane z głębokością zmian w składzie gatunkowym. I tak np.
w odkształconym borze mieszanym Carabidae zachowały podobieństwo
składu gatunkowego, natomiast ich liczebność wyraźnie zmalała. Z kolei VeA
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Ryc. 2. Porównanie wskaźników liczebności zgrupowań owadów występujących w środowiskach naturalnych i odkształconych; A – bór mieszany (Pino-Quercetum), B – las grądowy (Tilio-Carpinetum).
Fig. 2. Comparison of abundance indices of insect communities in natural (column white)
and modified (column black) habitats: A – mixed forest (Pino-Quercetum), B – linden oak-horbeam forest (Tilio-Carpinetum).
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Ryc. 3. Zmiany w strukturze dominacyjnej zgrupowań owadów występujących w środowiskach naturalnych (A) i odkształconych (B); J – wskaźnik równomierności.
Fig. 3. Changes in the dominance structure of insect communities in natural (A) and modified (B) habitats; J – equitability index.
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Ryc. 4. Zmiany ogólnej różnorodności w zgrupowaniach owadów występujących w środowiskach naturalnych (A) i odkształconych (B); H – wskaźnik Shannona i Weavera.
Fig. 4. Changes in diversity of insect communities in natural (A) and modified (B) habitats;
H – Shannon-Waever index.
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spoidea wyraźnie zwiększyły swą liczebność również zachowując podobieństwo składu gatunkowego. Również wartości wskaźników równomierności
i ogólnej różnorodności wskazują na zróżnicowany sposób reagowania poszczególnych zgrupowań owadów na zmiany w środowisku (Ryc. 3, 4).
Analizy porównawcze parametrów opisujących zgrupowania owadów pokazują jak ryzykowne jest przeprowadzanie waloryzacji środowisk, na podstawie pojedynczego zgrupowania, niezależnie od jego przynależności taksonomicznej. Może to nawet prowadzić do mylnych wniosków. Na przykład na
podstawie reakcji zgrupowania piewików (Auchenorrhyncha) można by sądzić, że badany bór mieszany jest silnie odkształcony bowiem w istotny sposób zmienił się skład gatunkowy zgrupowania, równie silnie zmieniło się bogactwo gatunkowe. Do tego samego wniosku można dojść na podstawie reakcji zgrupowania sówek (Noctuidae). Natomiast na podstawie reakcji zgrupowań takich owadów jak biegaczowate (Carabidae), osy (Vespoidea) i ścierwicowate (Sarcophagidae) można wyciągnąć wnioski przeciwne. Ten sam bór
mieszany tylko w nikłym stopniu wydaje się być odkształcony, bowiem zgrupowania tych owadów wykazują tylko niewielkie zmiany w liczbie gatunków,
zachowując zarazem znaczny stopień podobieństwa składu gatunkowego.
Poszczególne czynniki składające się na presję antropogeniczną wybiórczo i z różną siłą odbierane są przez poszczególne zgrupowania owadów co
znajduje to swój wyraz zarówno w różnorodności jak i w intensywności ich
reakcji. Żaden takson ani parametr nie odzwierciedla w sposób jednoznaczny wszystkich zmian zachodzących w środowisku. Z drugiej strony zaś, większość wielogatunkowych zgrupowań owadów w określonych warunkach
może być używana jako wskaźniki w bioindykacyjnej ocenie stanu i zmian
środowiska. wywołanych działaniem presji antropogenicznej.

SUMMARY
The necessity to introduce a complex system of monitoring biodiversity in Poland results
both from international agreements (e.g. Biodiversity Convention, directives and resolutions of European Union) and from our legislation of nature conservancy.
Till present, in Poland and in other European countries, there is no complex system of
biodiversity monitoring, though work preparatory to it has been going on for years. With respect to terrestrial invertebrates, the project of complex monitoring involves both species
monitoring and monitoring of fanistic complexes.
Monitoring and bioindication are closely associated concepts, but their aims differ significantly. The aim of monitoring is first of all recording animal resources at a given place
and time, and then, through comparative analysis, their estimate. Bioindication makes it
possible to estimate a general state of environment, or one of its parameters, based on the
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estimate of a bioindicator. Each animal organism (or its fragment) can be subject to monitoring, an individual species or a group of species, while useful bioindicators are only species based on which the state of environment and its changes can be described. Most multispecies insect communities in given conditions can be used as bioindicators when estimating
the state and changes of the environment, induced by anthropopressure; various communities react to particular factors influencing the character of pressure selectively and to various degree. While reaction of all insect communities to an extreme anthropopressure is
clear and unambiguous, under conditions of a weaker pressure, in habitats only modified
but still not restructured, reactions vary between communities, they have diferent intensity,
directions and are manifest in different parameters characterizing particular communities.
For some communities it is their species composition that is affected, for others abundance
or number of species, for others still – their dominance structure.
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które były już reprodukowane, należy w opisie odpowiednio oznaczyć. Unikać należy tabel
o dużym formacie (przekraczającym na wydruku szerokość 18 cm). Liczba fotografii i tabel
powinna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować liczbami arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia rycin należy zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angielskim.
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W wykazie piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów,
z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego tytułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czasopismami), tomu (ewentualnie także zeszytu) i liczby pierwszej i ostatniej strony. Np.:
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Przy wydawnictwach zwartych należy podawać ponadto nazwę instytucji wydawniczej z jej
siedzibą. Np.:
Jura C. (red.), 1988: Biologia rozwoju owadów. PWN, Warszawa. 250 ss.
W krótkich doniesieniach dopuszcza się jedynie niezbędne,skrócone cytowania, zamieszczone w tekście wg wzoru:
Marcinkowski H. 1984: Pol. Pismo ent., 54: 229-230.
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Transliterację z alfabetów niełacińskich należy przeprowadzić według Polskiej Normy,
a stosowane skróty tytułów czasopism winny być zgodne z „World list of scientific periodicals”.
Do prac historiograficznych, przedstawiających sylwetki entomologów, należy dołączyć
możliwie pełny wykaz ich publikacji z zakresu entomologii i dziedzin pokrewnych, a w treści
tychże prac zaprezentować entomologiczną spuściznę materialną danego entomologa (zbiory, księgozbiór itp.) z podaniem jej aktualnych losów.
W artykułach i doniesieniach (za wyjątkiem recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich) należy przy nazwach systematycznych rodzajów i gatunków cytowanych po raz pierwszy w pracy, umieszczać nazwiska (lub ich skróty) odpowiednich autorów
(według zasad przyjętych w „Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Zoologicznej”).
Zaleca się:
– podawanie elementów daty w kolejności – dzień, miesiąc, rok, przy czym miesiące należy oznaczać liczbami rzymskimi (np. 25 IX 1989);
– podawanie przy nazwach stanowisk, oznaczeń kwadratów siatki UTM 10 x 10 km;
W celu zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego czasopisma, wszystkie artykuły (za wyjątkiem materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.) przed przyjęciem do druku są recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny.
Materiały do druku prosimy przesyłać pod adresem Redakcji. Do przesłanych materiałów należy dołączyć: adres korespondencyjny (z telefonem) oraz kserokopię dowodu uiszczenia opłat statutowych PTEnt. za rok bieżący (lub inny dokument potwierdzający ich
uiszczenie).
Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 50 nadbitek. Autorzy krótkich doniesień i materiałów kronikarskich otrzymują nadbitki według każdorazowo ustalonego podziału, natomiast autorzy recenzji, polemik, sprostowań itp. nadbitek nie otrzymują.
„Wiadomości Entomologiczne” drukują odpłatnie ogłoszenia drobne i reklamy popularyzujące wyroby i usługi mające zastosowanie w szeroko pojętej działalności entomologicznej.
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. W ogłoszeniach drobnych opłata wynosi 0,50 zł od znaku, natomiast opłata za reklamy ustalana jest każdorazowo na drodze umowy między reklamującym a Redakcją. Członkom Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przysługuje 20% zniżka.
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PRENUMERATA KRAJOWA

Prenumeratę krajową dla osób fizycznych nie będących członkami
PTEnt. oraz osób prawnych prowadzi Biblioteka Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław. Wpłaty na rok
2000, w wysokości 18,- zł., przyjmowane są na konto:
PKO BP I O/Poznań
Nr 10204027-2596-270-1
Zamówienia hurtowe prosimy kierować pod adresem Redakcji. Przy
zakupie powyżej 30 egzemplarzy udzielamy 20% rabatu.
Prenumeratę dla członków PTEnt., z 20% zniżką, przyjmuje:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologcznego,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań,
PKO BP I O/Poznań, nr 10204027-2596-270-1
Sprzedaż pojedynczych numerów oraz subskrypcję na stałą dostawę prowadzą Oddziały ORPAN na terenie całego kraju.
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Polskie Towarzystwo Entomologiczne,
Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland.
Our account: No 10204027-2596-270-1
is placed in: PKO Bank Państwowy, I O/Poznań, Poland.
Price: institutional - 30 $, personal - 20 $, single fascicles - 10 $ each.

