
 

 

 

BADANIA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  

MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  

Rycina 2. Cechy morfologiczne C. alpina / C annulicornis  

Figure 2. Morphological characters of C. alpina and C. annulicornis 
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Wstęp 

Introduction 

Badania dotyczące występowania i znaczenia, biologii 

i ekologii rośliniarek z rodzaju Cephalcia Panz. prowa-

dzone są w Zakładzie Lasów Górskich Instytutu Ba-

dawczego Leśnictwa od pięćdziesięciu lat. Gradacyjne 

występowanie zasnuj miało miejsce w latach 80-tych  

w Beskidzie Sądeckim (Pasmo Radziejowej), Gorcach 

oraz w Beskidzie Śląskim (masyw  Skrzyczne) (Ryc. 1). 

Metodyka 

Methods 

Badania przeprowadzono w latach 2006-2008 przy po-

mocy pułapki kołnierzowej Geolas w Beskidzie Śląskim, 

Gorczańskim Parku Narodowym i Beskidzie Sądeckim. 

Analizę zmian przyrostu drzewostanów świerkowych 

wykonano na podstawie stref defoliacji wyznaczonych 

przez  zespoły ochrony lasu. 

Wyniki i podsumowanie 

Results and conclusions 

Podczas dawnej gradacji w masywie Skrzyczne obser-

wacje różnic ubarwienia rojących się w różnych termi-

nach zasnuj pozwoliły na przeprowadzenie obecnie 

dokładniejszych badań, w wyniku których rozdzielono 

dwa gatunki zasnuj z jednej populacji siostrzanej; 

C. alpina oraz C. annulicornis (Ryc. 2). W masywie 

Skrzyczne udział populacji C. annulicornis wynosi oko-

ło 11%, w GPN (Mostownica, Kudłoń i Jaworzyna) – 

30%, w Paśmie Radziejowej – 50% (Ryc. 3). Aktualnie 

w tym regionie stwierdza się; C. abietis, C. alashanica, 

C. alpina. C. annulicornis, C. arvensis, C. erythroga-

ster, C. fulva, C. masuttii.  

Badania nad dynamiką przyrostu świerczyn w drzewo-

stanach objętych masowym występowaniem zasnuj wy-

kazały, że drzewostany świerkowe zaatakowane przez 

foliofagi wykazywały przyrost radialny osłabiony jedynie 

w strefach największej defoliacji sięgającej powyżej 

50% ubytku aparatu asymilacyjnego. Pomimo osłabie-

nia przyrost radialny zostaje szybko wyrównany i wzra-

sta do poziomu przed gradacjami (Ryc. 4). 

Rycina 1. Gradacyjne występowanie zasnuj w Karpatach w latach osiemdziesiątych 

Figure 1. Mass outbreaks of web–spinning sawflies in the Carpathians in the eighties 

Cel 

Aim 

W ostatnich latach prace skupiają się na dokładniej-

szym poznaniu taksonomicznym i rozsiedleniu tej gru-

py owadów oraz znaczeniu i wpływu żerów na dynami-

kę przyrostu drzewostanów świerkowych. 
Rycina 3. Udział populacji C. annulicornis / C. alpina na powierzchniach  

badawczych (%) 

Figure 3. The share of C. annulicornis / C. alpina population on research plots (%) 

Rycina 4. Zmienność średniego przyrostu radialnego   

na powierzchniach badawczych 

Figure 4.  Radial increment variation on the research plots 
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