
Wpływ zabiegów ochronnych w siedliskach 
leśnych na chrząszcze

z rodziny biegaczowatych (Carabidae)

Borownica, 26-27 listopad 2019 r.

Hubert Jakoniuk – DGLP, Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku
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• W Polsce ponad 500 gatunków

(na świecie stanowią ok. 3% zwierząt);

• Zamieszkują prawie wszystkie biocenozy lądowe;

• Głównie drapieżniki, ale też saprofagi i fitofagi;

• Głównie chrząszcze epigeiczne;

• Pożyteczne względem gospodarki człowieka;

• Bioindykatory.

Rodzina Biegaczowate - Carabidae
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Rodzina Biegaczowate - Carabidae

Tęcznik liszkarz

– Calosoma sycophanta

Biegacz skórzasty

– Carabus coriaceus

Owalnik nadwodny –

Omophron limbatum

Strzel bombardier–

Brachinus explodens
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Cel badań

Wpływ zabiegów ochronnych w siedliskach leśnych na 

biegaczowate:

 91P0 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum),

 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum).
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Powierzchnia badań

• Park Krajobrazowy Lasy Janowskie:

• Rezerwat Lasy Janowskie – 4 pow. badawcze,

• Rezerwat Szklarnia – 3 pow. badawcze,

• Rezerwat Imielty Ług – 1 pow. badawcza.
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Powierzchnia badań i metodyka

Siedlisko

Rodzaj

zabiegu na 

powierzchni 

badawczej

91P0 wyżynny 

jodłowy bór 

mieszany 

(Abietetum

polonicum)

9170 grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum)

PIEL Zofianka 158a (2) Zofianka 157a (3)

CW Zofianka 159a (1) Flisy 205a, d, f (5)

CP Flisy 290d, g (7) Gwizdów 220g (8)

KONTROLA Flisy 291a (6) Flisy 204f (4)

PIEL – pielęgnacja gleby

CW – czyszczenia wczesne

CP – czyszczenia późne

KONTROLA – powierzchnia bez zabiegów
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Metodyka

2017- pierwszy odłów owadów 

2018 – wykonanie zabiegów ochronnych (brak odłowów)

2019 – drugi odłów owadów 

Kalendarium

Częstotliwość odłowów

Pobranie prób co 4 tygodnie w lipcu, sierpniu i we wrześniu
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Metodyka

Schemat oraz fotografia pułapki Barbera (fot. Krzysztof Wawer))
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Metodyka

Schemat powierzchni badawczej

8 powierzchni x 3 transekty kopertowe x 5 pułapek = 120 pułapek
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Metodyka

Transekt kopertowy na powierzchni badawczej nr 8 w siedlisku 9170 

(fot. Krzysztof Wawer)
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Wyniki

Łącznie odłowiono 9025 osobników zgrupowanych w 32 gatunkach;

2017 – 5650 osobników i 29 gatunków,

2019 – 3375 osobników i 21 gatunków.

2 chronione gatunki: 

Carabus glabratus                      Carabus convexus
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Wyniki

Liczba  odłowionych osobników

na siedlisku wyżynnego jodłowego boru mieszanego (91P0) 
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Wyniki

Liczba odłowionych osobników

na siedlisku grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170)
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Wyniki

Liczba odłowionych osobników w siedlisku wyżynnego jodłowego boru 

mieszanego (91P0) i grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170) 

przed i po zabiegach
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Wyniki

Liczba odłowionych gatunków na siedlisku wyżynnego jodłowego boru 

mieszanego (91P0) i grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170) 

przed i po zabiegach
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Wyniki

Udział procentowy gatunków w siedlisku wyżynnego boru 

jodłowego mieszanego (91P0) przed i po zabiegach
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Wyniki

Udział procentowy gatunków na siedlisku grądu środkowoeuropejskim i subkontynentalnym 

(9170) przed i po zabiegach
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Przegląd gatunków

Pterostichus niger Pterostichus oblongopunctatus Pterostichus melanarius

Cychrus caraboides Nebria brevicollis Limodromus assimilis
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Przegląd gatunków

Carabus hortensis Carabus granulatus Carabus arcensis Carabus violaceus
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Wyniki

Liczba osobników rodzaju Carabus przed i po zabiegach na siedlisku wyżynnego boru 

jodłowego mieszanego (91P0) i grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170)
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Wyniki

Liczba gatunków rodzaju Carabus przed i po zabiegach na siedlisku wyżynnego boru 

jodłowego mieszanego (91P0) i grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170)
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Wyniki

Liczba osobników poszczególnych gatunków z  rodzaju Carabus przed i po 

zabiegach na siedlisku wyżynnego boru jodłowego mieszanego (91P0)
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Wyniki

Liczba osobników poszczególnych gatunków z rodzaju Carabus przed i po 

zabiegach na siedlisku grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170)
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Podsumowanie i wnioski

• Nie można jednoznacznie ocenić czy zabiegi ochronne na grądzie miały 

wpływ na liczbę odłowionych osobników, gdyż na powierzchni kontrolnej 

stwierdzono ten sam trend, podobnie z gatunkami (jedynie w CW liczba 

gatunków jest taka sama);

• W jedlinach tylko na powierzchni gdzie wykonano CW liczba osobników 

wzrosła, liczba gatunków w każdym przypadku spadła;

• Liczba odłowionych osobników rodzaju Carabus na grądzie spadła, zaś w 

jedlinach na powierzchni CP i KONTR spadła, a na CW wzrosła;

• Liczba gatunków z rodzaju Carabus utrzymywałą się na podobnym 

poziomie, jedynie na powierzchni CW w jedlinach liczba spadła, zaś na 

grądzie wzrosła,

• Zaobserwowano zmiany struktury gatunkowej, zmniejszyła się liczba 

gatunków i osobników wilgociolubnych,

• Zabiegi ochronne spowodowały zmiany w składzie gatunkowym oraz 

strukturze dominacji.
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Dyrekcja Generalna 

Lasów Państwowych

Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku

Łopuchówko 1

62-095 Murowana Goślina

e-mail: zollopuchowko@lasy.gov.pl

www.zollopuchowlo.lasy.gov.pl

tel. +48 61 812 01 81, 

Dziękuję za uwagę


