
Zmiany w populacjach owadów powodujących szkody  
w roślinach uprawnych

	 Owady	mają	duże	zdolności	przystosowawcze,	wykazują	też	tendencję	do	rozprzestrzeniania	
się	i	zajmowania	nowych	siedlisk.	Zmiany	w	ich	populacjach	są	więc	procesem	naturalnym.	Na	po-
lach	produkcyjnych,	będących	pod	ciągłym	nadzorem	rolnika,	są	one	łatwiejsze	do	zauważenia	niż	na	
innych	terenach.	W	przypadku	szkodników	roślin	uprawnych	można	zaobserwować	między	innymi:

• Gwałtowne zwiększenie liczebności, a przez to nasile-
nia szkód powodowanych przez owady nie mające wcześniej 
dużego znaczenia gospodarczego. Przykładem	może	być	ło-
kaś	garbatek.	Przed	 II	wojną	światową	 lokalnie	powodował	
znaczne	 szkody	 [12],	 jednak	 w	 późniejszym	 okresie	 prze-
stał	być	uważany	za	groźnego	agrofaga.	W	ostatnich	 latach	 
w	niektórych	rejonach	Polski	jego	znaczenie	wzrosło	[8].	Trend	
ten	utrzymuje	się	również	w	2020	roku	–	w	czasie	wyjątko-
wo	ciepłej	zimy	stwierdzono	żerowanie	larw	tego	chrząszcza	
na	oziminach	[19].	Inne	szkodniki	okresowo	przypominające	 
o	sobie	to	m.in.	miniarki	zbóż	 i	 rzepaku,	 tantniś	krzyżowia-
czek,	lenie,	lednica	zbożowa,	żółwinek	zbożowy	[15].	

• Zmiany w cyklu rozwojowym szkodnika. Najczęściej	
podawanym	ostatnio	przykładem	tego	zjawiska	jest	mszyca	
czeremchowo-zbożowa.	 Gatunek	 jest	 uważany	 za	 dwudo-
mowy,	 czyli	 corocznie	 zmieniający	 gospodarza	 roślinnego:	
wiosną	 i	 latem	mszyce	żerują	na	dzikich	trawach	i	zbożach,	

w	pozostałym	okresie	przebywają	na	czeremsze	[10].	Obecnie	obserwuje	się	przerwanie	tego	cyklu	–	
część	osobników	nie	migruje	na	żywiciela	zimowego,	tylko	żeruje	i	rozmnaża	się	aż	do	przymrozków	
na	zbożach	ozimych	[8].	W	przypadku	innych	szkodników	dochodzi	na	przykład	do	wydłużenia	okresu	
składania	jaj	czy	zwiększenia	liczby	pokoleń	w	roku	[15].	

• Zmianę roślin pokarmowych lub terminu żerowania. Takie	przystosowanie	umożliwiło	inwa-
zję	stonce	ziemniaczanej,	która	w	warunkach	naturalnych	w	swojej	ojczyźnie	–	Ameryce	odżywiała	
się	głównie	rosnącą	dziko	psianką	kolczastą.	Wykorzystanie	
ziemniaka,	którego	uprawa	zaczęła	się	intensywnie	rozwijać	
na	 tych	 terenach,	 jako	 nowego	 źródła	 pokarmu	 pozwoliło	
stonce	na	rozprzestrzenianie	się	po	całym	świecie	[14].	Rów-
nież	obecnie	zachodzą	zmiany	w	doborze	roślin	żywicielskich,	
powodowane	 między	 innymi	 przez	 pojawy	 szkodników	 
w	nowych	 terminach	 lub	w	 nowych	 siedliskach,	wcześniej	
dla	nich	niedostępnych.	W	2008	roku	 lokalnie	stwierdzono	
na	przykład	żerowanie	na	kukurydzy	gąsienic	sówki	Helotro-
pha leucostigma,	 której	 typowymi	 roślinami	 pokarmowy-
mi	są	 jeżogłówki,	tatarak,	turzyce	czy	kosaciec	żółty	z	tere-
nów	podmokłych	[6].	Obserwuje	się	też	jesienne	żerowanie	
mszyc	[15]	i	skoczka	kukurydzianego	na	rzepaku	czy	mączlika	
szklarniowego	na	ziemniaku	[16,	18].	Na	rośliny	uprawy	po-
lowej	–	soję,	groch,	kukurydzę,	ziemniak	–	przenosi	się	rów-
nież	znamionówka	tarniówka,	szkodnik	wiązany	dotąd	raczej	
z	sadami	[17].	
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• Wkraczanie nowych gatunków owadów na te-
ren Polski. Mogą	to	być	gatunki	europejskie,	w	naturalny	
sposób	zwiększające	stopniowo	zasięg,	 lub	gatunki	za-
wleczone	z	innych	kontynentów.	Przykładem	sprzed	lat	
jest	stonka	ziemniaczana.	Chociaż	dziś	jest	powszechnie	
znana,	nie	jest	naszym	rodzimym	gatunkiem.	Trafiła	do	
Europy	z	Ameryki	w	19	w.	i	pomimo	drastycznych	prób	
eliminacji	jej	ognisk	rozprzestrzeniła	się	po	całym	konty-
nencie	[14].	Innym	niechcianym	amerykańskim	przyby-
szem	 jest	 zachodnia	 korzeniowa	 stonka	 kukurydziana.	
Do	 Europy	 dostała	 się	 prawdopodobnie	 w	 latach	 80.	 
XX	w.	W	2005	roku	dotarła	na	południe	Polski	i	od	tego	
czasu	 jej	 zasięg	 w	 naszym	 kraju	 systematycznie	 się	
zwiększa	[4].	Od	kilku	lat	problemy	w	Polsce	powoduje	
szarek	komośnik	–	chrząszcz	z	rodziny	ryjkowców.	Owad	
jest	znany	jako	szkodnik	buraka	cukrowego	na	południu	 
i	wschodzie	Europy	 [13].	W	Polsce	początkowo	zaata-
kował	 zasiewy	na	Zamojszczyźnie	 i	 Lubelszczyźnie,	 ale	
już	 dotarł	
do	 Wielko-

polski	[1,	2].	Nowe	gatunki	pojawiają	się	również	wśród	
motyli.	 W	 połowie	 XX	 w.	 dotarła	 do	 Polski	 omacnica	
prosowianka,	 obecnie	 jest	 już	 najważniejszym	 szkod-
nikiem	 kukurydzy	 [5].	 Z	 południa	 Europy	 pochodzi	
skośnik	 buraczak	 –	 mały	 motyl,	 którego	 larwy	 mogą	
masowo	żerować	na	roślinach	buraka	cukrowego.	Jego	
występowanie	 w	 Polsce	 notuje	 się	 od	 2019	 roku	 [9].	 
W	ostatnich	latach	możemy	obserwować	spektakularną	
inwazję	 azjatyckiej	 ćmy	bukszpanówki.	 Co	prawda	nie	
dotyczy	ona	 roślin	 rolniczych,	 tylko	ozdobnych,	 ale	 jej	
efekty	 są	 dobrze	widoczne	 również	 na	 terenach	wiej-
skich.	Pierwsze	osobniki	tego	motyla	zostały	zauważone	
w	Polsce	w	2012	roku	[7],	a	do	dziś	szkodnik	zdążył	już	 
w	wielu	rejonach	doprowadzić	do	zupełnego	zniszczenia	
krzewów	bukszpanu,	często	z	wieloletnich,	artystycznie	
uformowanych	nasadzeń.	

 
	 Zmiany	w	populacjach	owadów	są	powodowane	przez	różne	czynniki,	najczęściej	działające	
kompleksowo.	Należą	do	nich	między	innymi:

• Warunki klimatyczne. W	ostatnim	okresie	ogólne	ocieplenie,	zmiana	stosunków	wodnych,	
fale	upałów,	susze,	wydłużenie	okresu	wegetacyjnego	[11]	istotnie	modyfikują	warunki	życia	owa-
dów,	wpływają	na	ich	zachowania	i	rozwój.	Szansę	zyskały	teraz	głównie	gatunki	ciepłolubne.	Znaj-
duje	to	odzwierciedlenie	w	doniesieniach	na	temat	ich	zaskakujących	pojawów	dotyczących	na	przy-
kład	obecności	mączlika	 szklarniowego	na	polach	 rzepaku	 [16]	 czy	 gąsienic	 słonecznicy	orężówki  
w	różnych	uprawach	[3].	Ocieplenie	i	wydłużenie	okresu	sprzyjającej	pogody	pozwala	też	na	rozwój	
większej	liczby	pokoleń	szkodników	w	ciągu	roku	[3,	8].	Jednocześnie	warunki	takie	mogą	powodo-
wać	spadek	liczebności	populacji	niektórych	owadów,	np.	przez	intensyfikację	działalności	entomo-
patogennych	bakterii	czy	grzybów,	wzrost	aktywności	drapieżników,	konkurencję,	wydłużenie	okresu	
letniej	diapauzy.	
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• Agrotechnika. Oczywiste	 jest,	 że	w	 przypadku	
owadów	 związanych	 z	 uprawami	 rolniczymi	 niektóre	
elementy	agrotechniki	 istotnie	wpływają	na	ich	popu-
lację.	 Jest	 to	 zresztą	wykorzystywane	w	 integrowanej	
ochronie	roślin.	Zmianowanie,	uprawa	gleby,	nawoże-
nie,	dobór	odmian,	termin	siewu	czy	kontrola	zachwasz-
czenia	oddziałują	na	 liczebność	 i	strukturę	gatunkową	
populacji	 szkodników.	 Rozszerzony	 wpływ	może	mieć	
chemiczna	ochrona	roślin.	Środki	owadobójcze,	szcze-
gólnie	 w	 warunkach	 nieprawidłowego	 stosowania,	
mogą	 prowadzić	 do	 wyselekcjonowania	 się	 populacji	
szkodników	odpornych	na	określone	substancje	aktyw-
ne.	W	Polsce	stwierdzono	już	to	zjawisko	w	odniesieniu	
m.in.	do	stonki	ziemniaczanej,	słodyszka	rzepakowego,	
chowacza	podobnika	czy	mszycy	brzoskwiniowo-ziem-
niaczanej	[20].

• Przestrzenna organizacja produkcji może	mieć	
wpływ	na	szybkość	rozprzestrzeniania	się	szkodników.	
Rozległe,	sąsiadujące	ze	sobą	pola	z	tą	samą	rośliną	uła-
twiają	przemieszczanie	się	żywiącym	się	nią	owadom,	

zapewniając	 im	bazę	pokarmową.	W	takich	warunkach	trudne	 jest	również	zachowanie	zalecanej	
izolacji	 przestrzennej	 upraw	 [8].	W	 dużych	 gospodar-
stwach	 ze	względów	 organizacyjnych	 niemożliwe	 jest	
czasem	wykonanie	 zabiegów	 ochronnych	w	 optymal-
nym	terminie,	co	pozwala	na	 lokalny	wzrost	populacji	
szkodników,	szczególnie	gatunków	o	szybkim	rozwoju.	
Bliskość	 obiektów	 szklarniowych	 i	 pól	 produkcyjnych	
umożliwia	 w	 sprzyjających	 warunkach	 przechodzenie	
ciepłolubnych	szkodników	na	uprawy	polowe	[21].	

• Transport ludzi i towarów,	 który	 umożliwia	
szybkie	przemieszczanie	się	szkodników	na	duże	odle-
głości	i	zajmowanie	przez	nie	nowych	terenów.	Na	przy-
kład	pierwsze	stwierdzone	ogniska	stonki	kukurydzianej	
w	Europie	znajdowały	się	w	pobliżu	lotnisk,	co	sugeruje	
ich	związek	z	transportem	samolotowym	[4].	Ekspansji	
szkodników	 sprzyjają	 też konflikty zbrojne,	 które	wy-
muszają	przepływ	sprzętu	i	wojsk,	a	jednocześnie	unie-
możliwiają	 prawidłowe	 działanie	 służb	 kwarantanny	
roślin	[14].	Zawleczone	szkodniki	na	nowych	terenach	
mogą	wykorzystać	w	pełni	 swój	potencjał	 rozwojowy,	
bo	zwykle	nie	ma	tam	ich	naturalnych	wrogów.		

	 Rozwój	populacji	szkodliwych	owadów	uzależniony	jest	od	wielu	współdziałających	czynni-
ków	i	praktycznie	nie	można	przewidzieć	jego	dynamiki.	Jednak	systematyczne	lustracje	pól	produk-
cyjnych,	śledzenie	fachowej	literatury	i	bieżących	informacji	na	portalach	branżowych	oraz	korzysta-
nie	z	pomocy	służb	doradczych	pozwalają	na	szybką	identyfikację	i	ocenę	zagrożenia	w	warunkach	
konkretnego	gospodarstwa.	

gąsienica	znamionówki	tarniówki	
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