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Prace dotyczące występowania, znaczenia, biologii i ekologii rośliniarek z rodzaju Ce-
phalcia Panz. prowadzone są w Zakładzie Lasów Górskich IBL od pięćdziesięciu lat. 
Wobec masowego pojawiania się zasnuj, początkowo dotyczyły one określenia znaczenia 
gospodarczego oraz metodyki prognozowania występowania, wraz z poznaniem biolo-
gii i sposobami ograniczania populacji, co miało duży wpływ na rozwój świerczyn gór-
skich. W ostatnich latach zasnuje nie stwarzają już zagrożenia gospodarczego, a prace 
badawcze skupiają się na dokładniejszym poznaniu taksonomicznym tej grupy owadów, 
rozdzieleniu populacji siostrzanych, ich występowaniu oraz znaczeniu i wpływie żerów 
zasnujowych na dynamikę przyrostu drzewostanów świerkowych. 

Badania w ostatnich latach pozwoliły na analizę struktur zespołów parazytoidów larw 
zasnuj w okresie międzygradacyjnym i ujawniły nowe, nieznane wcześniej powiązania 
troficzne. Uporządkowano również nazewnictwo zasnuj (C. annulicornis, C. alpina) przybli-
żając elementy biologii i opisując dokładnie cechy odróżniające dwa gatunki. Odkryto też 
nowy gatunek dla Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Polski (C. masuttii). 

Dotychczasowe słabe rozpoznanie taksonomiczne tego rodzaju oraz niedokładności 
opisów, powodowały, że gatunki te nie były oznaczane precyzyjnie. Dopiero kolejne bada-
nia pozwoliły na uporządkowanie nazewnictwa i rozdzielenie poszczególnych gatunków, 
zwłaszcza C. fallenii i C. abietis, a następnie na taksonomiczną zmianę nazewnictwa C. 
fallenii na C. alpina.

Podczas największej gradacji zasnuj w masywie Skrzycznego obserwacje różnic ubar-
wienia oraz różne okresy rojenia dały podstawy do rozdzielenia dwóch gatunków z jednej 
populacji i oznaczenia ich jako C. alpina oraz C. annulicornis. Wyniki dalszych badań 
uzyskane z pułapek kołnierzowych w latach 2006-2008 oraz obserwacje rójki pozwoliły 
na zaktualizowanie rozmieszczenia C. alpina wobec C. annulicornis w Beskidzie Śląskim, 
Gorczańskim Parku Narodowym i Beskidzie Sądeckim.

Na podstawie wyników z pułapek kołnierzowych Geolas określono udział poszcze-
gólnych gatunków w ogólnej populacji siostrzanych gatunków. Udział populacji C. annu-



licornis wynosi: w masywie Skrzycznego – około 11%, w Gorczańskim Parku Narodo-
wym (Mostownica, Kudłoń i Jaworzyna) – 30%, a w Paśmie Radziejowej – 50%.

Obecnie w tym regionie stwierdza się C. abietis, C. alashanica, C. alpina. C. annulicor-
nis, C. arvensis, C. erythrogaster, C. fulva, C. masuttii.

Badania dynamiki przyrostu świerczyn w drzewostanach objętych masowym występo-
waniem zasnuj wykazały, że drzewostany świerkowe zaatakowane przez foliofagi w latach 
największych gradacji wykazywały przyrost radialny osłabiony jedynie w strefach najwięk-
szej defoliacji, sięgającej ponad 50% ubytku aparatu asymilacyjnego. Pomimo osłabienia, 
przyrost radialny zostaje szybko wyrównany i wraca do poziomu sprzed gradacji.


