
STRESZCZENIE 

 

Badania prowadzono w latach 2014-2016 na 5 stanowiskach w terenach zieleni miej-

skiej Poznania, o zróżnicowanej presji antropogenicznej. Były to następujące stanowiska: 

Rodzinny Ogród Działkowy – Dębina o małej presji antropogenicznej, Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Ogród Działkowy – Serbska o średniej presji antro-

pogenicznej oraz Rodzinny Ogród Działkowy – Piątkowska i Stare Zoo o dużej presji antro-

pogenicznej. 

Celem pracy było określenie wpływu presji antropogenicznej występującej w zieleni 

miejskiej na strukturę jakościową i ilościową zgrupowań Pimplinae, na tle pozostałych 

podrodzin Ichneumonidae. Przyjęto hipotezę, że presja antropogeniczna, występująca 

w mieście, wpływa na jakościową i ilościową strukturę zgrupowań parazytoidów 

z podrodziny Pimplinae. W celu weryfikacji tej hipotezy określono liczbę podrodzin i liczbę 

osobników Ichneumonidae występujących na poszczególnych stanowiskach w zieleni 

miejskiej, ustalono skład gatunkowy i liczebności osobników z podrodziny Pimplinae 

występujących na poszczególnych stanowiskach w zieleni miejskiej, porównano zgrupowania 

Pimplinae na poszczególnych stanowiskach zieleni miejskiej w kategoriach jakościowych 

i jakościowo-ilościowych oraz ustalono pojaw gatunków dominujących zgrupowań 

Pimplinae. 

 W badaniach wykorzystano metodę odłowu imagines parazytoidów z rodziny Ich-

neumonidae do żółtych pułapek Moerickego. Na każdym stanowisku badań umieszczono po 

10 takich pułapek. Odłowy parazytoidów prowadzono od 1 kwietnia do 31 października każ-

dego roku, a próby pozyskiwano w odstępach dekadowych. Za jedną próbę uznano owady 

odłowione w jednej pułapce w okresie 10 dni. 

W latach 2014-2016 z terenów zieleni miejskiej Poznania pobrano 3096 prób 

i odłowiono łącznie 7026 osobników parazytoidów z rodziny Ichneumonidae, które należały 

do 29 podrodzin. Liczebność osobników Ichneumonidae odłowionych łącznie w latach 2014-

2016 na poszczególnych stanowiskach badań była zróżnicowana. Najwięcej przedstawicieli 

z tej rodziny odłowiono w ROD – Dębina (1765) oraz w ROD – Serbska (1734). Mniejszą 

liczebność gąsienicznikowatych i zarazem podobną uzyskano z ROD – Piątkowska (1313) 

oraz z Ogrodu Botanicznego UAM (1307). Zdecydowanie najuboższe pod względem liczeb-

ności gąsienicznikowatych okazało się Stare Zoo (907). 



Łącznie w okresie trzyletnich badań na poszczególnych stanowiskach zieleni miejskiej 

stwierdzono podobną liczbę podrodzin Ichneumonidae. Po 27 podrodzin stwierdzono w ROD 

– Dębina oraz w Ogrodzie Botanicznym UAM. W ROD – Serbska wystąpiło 26 podrodzin. 

W ROD – Piątkowska odnotowano 24 podrodziny Ichneumonidae. Najmniej z nich wystąpiło 

w Starym Zoo, a było ich 21. Jedną z 6 dominujących podrodzin Ichneumonidae była podro-

dzina Pimplinae (D=9,38%). 

Odłowiono 659 osobników należących do podrodziny Pimplinae, które oznaczono do 

53 gatunków. Stanowiły one 39,55% gatunków wykazanych dotychczas z Polski oraz 65,43% 

z Wielkopolski. Najwięcej osobników Pimplinae uzyskano z ROD – Serbska (214). Na więk-

szości pozostałych stanowisk stwierdzono niższe liczebności, od 103 w ROD – Piątkowska do 

168 w ROD – Dębina. Najmniejszą liczbę osobników Pimplinae wykazano ze Starego Zoo 

(51). W terenach zieleni miejskiej stwierdzono dominację 5 gatunków Pimplinae i były to: 

Pimpla contemplator (Muell.), Itoplectis maculator (F.), I. alternans (Grav.), Scambus inanis 

(Schrank) oraz Liotryphon crassiseta (Thoms.). Maksimum odłowu dominujących gatunków 

z podrodziny Pimplinae przypadał w I połowie maja oraz w I połowie lipca.   

Ustalono, że presja antropogeniczna występująca w mieście wpływa na jakościową 

i ilościową strukturę zgrupowań parazytoidów z podrodziny Pimplinae, na tle pozostałych 

podrodzin Ichneumonidae, ponieważ największą liczebność osobników z podrodzin Ichneu-

monidae wykazano z Rodzinnego Ogrodu Działkowego – Dębina, czyli stanowiska poddane-

go małej presji antropogenicznej. Najmniejszą liczebność osobników z podrodzin Ichneumo-

nidae wykazano natomiast ze Starego Zoo, czyli stanowiska o dużej presji antropogenicznej. 

Największą liczebność przedstawicieli z podrodziny Pimplinae wykazano z Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego – Serbska, czyli stanowiska poddanego średniej presji antropogenicz-

nej, a najmniejszą liczebność przedstawicieli z tej podrodziny wykazano ze Starego Zoo. 

Największe zróżnicowanie gatunkowe z podrodziny Pimplinae wykazano z Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego – Serbska, a najmniejsze wykazano ze Starego Zoo. 

Stwierdzono największe podobieństwo struktury jakościowo-ilościowej zgrupowań 

Pimplinae zasiedlających Rodzinny Ogród Działkowy – Dębina i Ogród Botaniczny UAM, 

czyli stanowiska o małej i średniej presji antropogenicznej. 

 


