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Metody oceny zagęszczenia populacji 

Methods of population density assessment 

Dokładna ocena zagęszczenia populacji jest podstawą 

wszystkich działań ochronnych przed szkodliwymi owa-

dami. Porównanie różnych metod jesiennej oceny za-

gęszczenia foliofagów zimujących w ściółce wykazało 

dużą dokładność metody tzw. 10 powierzchni (Ryc. 1), 

którą wprowadzono do Instrukcji ochrony lasu (2004). 

Wpływ drzewa żywicielskiego na rozwój foliofagów 

Effect of a host tree on insect performance 

Oprócz wrogów naturalnych, na dynamikę populacji 

owadów duży wpływ ma jakość pokarmu, np. przeży-

walność gąsienic Lymantria monacha jest największa  

w przypadku odżywiania 

się kwiatostanami so-

sny, najmniejsza zaś na 

jednorocznym igliwiu 

(Ryc. 3). Koincydencja 

wylęgu gąsienic z roz-

wojem kwiatostanów 

może być jedną z przy-

czyn powstania gradacji.   

Gradacje owadów  

Insect outbreaks 

Wydaje się, że najwięk-

szą rolę w powstawa-

niu gradacji foliofagów 

odgrywają warunki kli-

matyczne. Wieloletnie 

dane pozwalają nie tyl-

ko wyznaczyć stałe 

ogniska gradacyjne 

(Ryc. 4), ale i podejmo-

wać próby prognozowania gradacji w zależności od wa-

runków meteorologicznych (Ryc. 5), szczególnie  

w aspekcie zmian klimatu.  

Rycina 1. Schemat rozmieszczenia powierzchni próbnych podczas jesiennej oceny za-

gęszczenia foliofagów sosny w ściółce (A; koło — drzewo, prostokąt — poletko prób-

ne): sposób umiejscowienia ramki do wyznaczenia poletka próbnego (B, C), poczwar-

ka Panolis flammea (D) i Bupalus piniarius (E) oraz gąsienice Dendrolimus pini (F) 

Figure 1. Scheme of plots location during autumnal assessement of population density of the 

Scots pine defoliators in forest  (A; circle — tree, rectangle — sample plot): placing a frame 

delimiting a sample plot (B, C), pupa of Panolis flammea (D) and Bupalus piniarius (E), 

larvae of Dendrolimus pini (F) 

Dużą rolę w redukcji populacji D. pini odgrywają parazy-

toidy: jaj, np. Telenomus sp. porażający do 98,3% (Fot. 

1A), i gąsienic/poczwarek, głównie muchówki Blephari-

pa spp. (Fot. 1B).  

Rycina 3. Wpływ rodzaju pokarmu na przeżywal-

ność gąsienic L. monacha 

Figure 3. Effect of food type on survival of L. mona-

cha larvae 
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Foto 1. Parazytoidy D. pini: jaja porażone przez Telenomus sp. (A) i bobówka Blephari-

pa sp. (B)   

Photo 1. Parasitoids of D. pini: eggs parasitized by Telenomus sp. (A) and puparium of Ble-

pharipa sp. (B) 

Rycina 2. Zmiany zagęszczenia gąsienic starszych stadiów, ich śmiertelności i pozio-

mu spasożytowania (A), a także udziału samic i ich płodności w populacji D. pini pod-

czas gradacji na terenie Nadl. Wolsztyn (pr 2014 — zagęszczenie przewidywane)  

Figure 2. Changes in the density, mortality and parasitism rate (A) of older larvae, as well as 

in the percentage of females and their fecundity in the D. pini population during the outbreak 

in the Wolsztyn Forest District (pr 2014 — predicted density)  
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Przykładowo, stwier-

dzono, że zwiększeniu 

powierzchni zagrożenia 

drzewostanów przez  

D. pini sprzyjają m.in. 

krótkie przedwiośnie 

(t=0-5
o
C) rok przed 

gradacją, długa wcze-

sna wiosna (t=5-10
o
C) 

2 lata przed gradacją i długi okres z t<0
o
C  

4 lata przed gradacją (Ryc. 6).  

Parametry populacyjne i osobnicze 

Population and individual parameters 

Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegów ochronnych po-

winno opierać się na danych dotyczących stanu popula-

cji. W trakcie rozwoju gradacji, np. Dendrolimus pini, 

wzrasta  śmiertelność gąsienic i poczwarek oraz ich 

spasożytowanie (Ryc. 2A), a maleje udział procentowy 

samic i ich płodność (Ryc. 2B).  

Rycina 4. Rozmieszczenie drzewostanów sosno-

wych o różnej częstotliwości występowania za-

grożenia przez L. monacha w stopniu średnim   

i silnym na terenie Puszczy Noteckiej w okresie 

1946-2004 

Figure 4. Distribution of the Scots pine stands charac-

terized by different frequency of observed medium 

and high threats from L. monacha in the Notec Forest 

in the period of 1946-2004 

 

Rycina 5. Obserwowana i prognozowana powierzchnia drzewostanów sosnowych za-

grożonych w stopniu średnim i silnym przez D. pini na terenie Puszczy Noteckiej 

(model zbudowano na podstawie warunków termicznych w okresie wiosennym)  

Figure 5. Observed and predicted area of the Scots pine stands under medium and high 

threats from D. pini in the Notec Forest (the model was built on thermal conditions in spring)      

Rycina 6. Zależność powierzchni drzewostanów 

zagrożonych w stopniu średnim i silnym przez  

D. pini od wybranych warunków wiosennych   

Figure 6. Dependence of the Scots pine stand  

area threatened at medium and high levels by 

D. pini on selected spring conditions  
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