
Bioróżnorodność na polach uprawnych: 
1 - Naturalni wrogowie mszyc we 
francuskich doświadczeniach 
terenowych w uprawach zbóż

Mszyce mogą być poważnymi 
szkodnikami w uprawach zbóż. Mogą 
np. przenosić wirusa żółtej 
karłowatości jęczmienia (BYDV), który 
jest najważniejszą chorobą wirusową 
zbóż. We Francji testuje się mieszanki 
odmian jęczmienia w uprawie 
międzyplonowej z koniczyną, aby 
sprawdzić, czy większa różnorodność w 
obrębie i pomiędzy uprawami może 
stymulować biologiczne zwalczanie 
mszyc przez ich naturalnych wrogów. 
Kim są naturalni wrogowie mszyc? Czy 
zamieszkują pola uprawne? 

Mszyce z gat. Metopolophium dirhodum

Ogólnym celem projektu EcoStack jest rozwój i wsparcie produkcji roślinnej zrównoważonej pod 
względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym poprzez wzmocnienie świadczenia usług 
ekosystemowych i ochronę funkcjonalnej różnorodności biologicznej.

Przyjrzyjmy się niektórym 
pożytecznym owadom, które 
można zaobserwować w terenie...



Carabus auratus

Carabus monilis
Carabus coriaceus

Agelena labyrinthica

Na polach można znaleźć :

Biegaczowate - rodzina owadów z 
rzędu chrząszczy. Tylko w Europie 
występuje ponad 2700 gatunków; są 
jedną z najliczniejszych rodzin 
zwierząt występujących na Ziemi. 
Niektóre z nich żywią się nasionami 
chwastów, ale większość jest 
żarłocznymi drapieżnikami, żywią-
cymi się różnymi szkodnikami upraw, 
w tym ślimakami. Niektóre gatunki 
tolerują zabiegi glebowe, jednak 
największą różnorodność biegaczo-
watych można znaleźć tam, gdzie 
gleba nie jest często uprawiana. 
Ważne jest, aby zapewnić im odpo-
wiednie siedlisko, np. stałe pasy 
trawy na obrzeżach pól.

Sieć pająka z rodziny 
Osnuwikowatych

Limax maximus

Sieć Agelena
labyrinthica

Pająki, podobnie jak biegaczo-
wate, są drapieżnikami, które 
żywią się rozmaitymi ofiarami. 
Oznacza to, że nie są zależne od 
konkretnej zdobyczy, aby 
przetrwać, więc można je 
spotkać na polu przez cały rok. 
Jak wiele gatunków żyjących w 
krajobrazie rolniczym i one 
potrzebują schronienia do 
przezimowania. Dlatego ważna 
jest obecność półnaturalnych 
siedlisk (obrzeża pól, żywopłoty), 
w których mogłyby znaleźć 
schronienie i skąd ponownie na 
wiosnę będą kolonizować 
przylegające pola. Wiosną mogą 
być szczególnie aktywne kiedy 
zaczynają pojawiać się mszyce.  



Na roślinach można znaleźć również wiele owadów latających:

Biedronki to żarłoczne drapieżniki 
mszyc. Żywią się mszycami zarówno 
w stadium larwalnym, jak i 
dorosłym. Jeden dorosły osobnik 
może zjeść ponad 120 mszyc 
dziennie! Aby umożliwić ich 
obecność przez cały sezon, 
niezbędne jest zapewnienie 
półnaturalnych siedlisk, które 
posłużą za miejsca do zimowania i 
stanowią źródło alternatywnego 
pożywienia w wypadku braku 
gradacji mszyc. Szczególnie cenne 
dla biedronek są żywopłoty.

Coccinella septempunctata

Propylea quatuordecimpunctata

Episyrphus balteatus dorosły osobnik oraz larwa

Bzygowate (Syrphidae) są w stadium larwalnym 
skutecznymi drapieżnikami. Dorosłe osobniki żywią się 
nektarem i są dobrymi zapylaczami. Mają ciało w żółte 
paski lecz nie należy ich mylić z pszczołami! One również 
potrzebują półnaturalnych siedlisk, w których mogą 
znaleźć schronienie w zimie, jak również pokarm w 
postaci nektaru i pyłku. Bzygowate czerpią korzyści z 
pasów kwietnych, zawierających gatunki bogate w 
nektar. Dorosłe bzygowate składają jaja blisko kolonii 
mszyc, aby zapewnić wylęgającym się larwom łatwy 
dostęp do pokarmu.

Larwa i 
poczwarka 
Bzyga



Istnieje jeszcze wiele innych pożytecznych organizmów, które można znaleźć na polach.

Bądźcie na bieżąco i sprawdźcie nasze kolejne biuletyny! Tymczasem...

Masz pytania? Prosimy o kontakt pod adresem: info@ecostack-h2020.eu

Odwiedź naszą stronę internetową, aby być na bieżąco i zaangażuj się poprzez naszą platformę edukacyjną dla 
interesariuszy: www.ecostack-h2020.eu

• Aby pomagać biegaczowatym i pająkom, gleba musi pozostać nienaruszona. 
Dodatkowo pozostaw niewielki pas nieskoszonej trawy na krawędziach pola i 
stosuj uprawę uproszczoną lub bez orki. 

• Biedronki potrzebują alternatywnego pożywienia i schronienia zimą: żywopłoty 
złożone z krzewów, drzew i roślinności zielnej to świetne rozwiązanie.

• Aby pomóc bzygowatym, posadź bogate w nektar pasy kwietne.

Aby mieć pewność, że pożyteczne owady zasiedlą pola, konieczne jest posiadanie 
wielu różnorodnych półnaturalnych elementów w krajobrazie rolniczym

Rekomendacje

A co Ty znalazłeś na swoim polu? 
Podziel się zdjęciami bioróżnorodności na polach 

@EcoStackH2020!

Podziękowania: Zdjęcia zostały wykonane przez pracowników ISARA wiosną 2020. Specjalne podziękowania dla 
Anthonyego Roumego, Sarah Grauby i Garretha Kratza.

Projekt jest finansowany w ramach programu badań i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020",
umowa numer 773554
Czas trwania projektu: wrzesień 2018 – wrzesień 2023


