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Zimowa aktywność kusakowatych (Staphylinidae) w rezerwatach
Wzniesień Łódzkich

Winter activity of Staphylinidae in the reserves of Łódź Upland
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ABSTRACT: The activity of Staphylinidae during winter were studied in four reserves in
Central Poland. Data were collected using pitfall traps from soil and litter during two win-
ters in 2000/2001 and 2001/2002. Altogether 48 species of Staphylinidae were identified.
Three species Oxypoda acuminata, Ocalea picata, Anthobium atrocephalum clearly predomi-
nated.
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Zimowa aktywność owadów w ściółce, jak i na powierzchni śniegu nie jest
zjawiskiem przypadkowym jak powszechnie się uważa. Z literatury wiadomo
o zimowej aktywności ściółkowej większości znanych rzędów owadów: m.in.
skoczogonków, wojsiłek, chrząszczy, muchówek i błonkówek (RENKEN 1956;
NÄSMARK 1964; AITCHISON 1979, 2001; ŁĘGOWSKI, ŁOZIŃSKI 1995). Jed-
nakże badania w sezonie zimowym prowadzone są niezwykle rzadko, co
skutkuje niewielkim stopniem poznania tego zjawiska.

Badania prowadzono na terenie mezoregionu Wzniesień Łódzkich
[= Wyżyny Łódzkiej] (KONDRACKI 1988). Pułapki rozstawiono w czterech
rezerwatach odzwierciedlających charakter badanego regionu: rez. „Struga
Dobieszkowska” – grąd typowy w dolinie rzeki Młynówki, rez. „Parowy Jani-
nowskie” – kwaśna buczyna niżowa z drzewostanem starych buków, rozwija-
jących się na zboczach parowów erozyjnych, rez. „Molenda” – las mieszany
z udziałem buka, świerka i jodły na granicach ich zasięgu, rez. „Wolbórka”
– naturalny zespół łęgu jesionowo-olszowego otaczający źródła rzeki Wol-
bórki.

Zastosowano samołowne pułapki glebowe typu Barber, zmodyfikowane
dla potrzeb badań w okresie zalegania pokrywy śnieżnej na podstawie opi-
sów pułapek stosowanych do połowu fauny subniwalnej (NÄSMARK 1964;
AITCHISON 1974). Materiał wybierany był przez dwa sezony w latach 2000
–2002 dwa razy w miesiącu.

W badanym materiale najliczniejsze były skoczogonki, stanowiące prawie
połowę zebranego materiału, na drugim miejscu znalazły się chrząszcze



194 KOMUNIKATY  NAUKOWE

(20,7%). Wśród chrząszczy dominowały trzy rodziny: Cantharidae (42,9%),
Carabidae (14,3%) (SOSZYŃSKA, JASKUŁA 2002) i Staphylinidae (32,9%).

W zebranym materiale stwierdzono 1261 osobników kusakowatych,
wśród których zidentyfikowano 48 gatunków. Zdecydowanym eudominan-
tem był gatunek Oxypoda acuminata (STEPH.) (43,3%), a także Ocalea pica-
ta (STEPH.) (17,8%) i Anthobium atrocephalum (GYLL.) (10,5%). Poszcze-
gólne stanowiska różniły się między sobą liczbą okazów i dominantami, nie-
znaczne były natomiast różnice w składzie gatunkowym. Najwięcej osobni-
ków Staphylinidae stwierdzono w rez. „Struga Dobieszkowska” (41,1%)
i rez. „Molenda” (30,8%), natomiast najmniej w rez. „Parowy Janinowskie”,
choć to właśnie na tym stanowisku stwierdzono największą liczbę gatunków.
Na wszystkich stanowiskach zdecydowanie dominował gatunek O. acumina-
ta, prócz rez. „Struga Dobieszkowska”, gdzie w materiale znalazły się dwa
eudominanty O. acuminata (29%) i O. picata (37%). Warto zaznaczyć, że
O. picata należy do taksonów rzadkich.

Wykazano ścisły związek między aktywnością badanej rodziny chrząszczy,
a czynnikami atmosferycznymi. Kusakowate, w przeciwieństwie do Carabi-
dae (SOSZYŃSKA, JASKUŁA 2002) charakteryzowały się wzmożoną aktywno-
ścią z początkiem zimy, kiedy temperatura powietrza gwałtownie spadała.
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