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1. WST~P 

W szerokich badaniach podj~tych nad stonkq ziemniaczanq po jej na
locie do Polski (W~gorek, 1959), uwzgl~dniono r6wniez doswiadczenia do
tyczqce mozliwosci biologicznej walki z tym szkodnikiem poprzez in
trodukcj~ jego wrog6w na turalnych z Ameryki Pln. 

Juz w roku 1959 dotarly do Polski larwy drapieznego pluskwiaka 
zbrojca dwuplamego (Perillus bioculatus Fahr.) (W~gorek, Szmidt, 1962), 
a w latach nast~pnych wykonano nad tym gatunkiem wiele doswiad.czen, 
kt6re syntetycznie om6wili W~gorek i Pruszynski (1979). 

W roku 1967 podj~to jedynq jak dotctd i w koncowym efekcie nie
udanq prob~ introdukcji pasozytniczej much6wki Doryphorophaga dory
phore (Riley) (Lipa, 1976). W roku 1978 sprowadzono do Instytutu Ochrony 
Roslin w Poznaniu kolejnego drapieznego pluskwiaka Podisus maculi
ventris Say. W wyniku podj~tych nad tym gatunkiem badan uzyskano 
informacje na temat jego biologii, drapieznictwa oraz masowej hodowli 
(Pruszynski, W~gorek 1970). W prowadzonych pracach badawczych 
uwzgl~dniono takze migracje drapiezcy w warunkach polowych, poszuki
wanie przez dorosle osobniki miejsc zimowania oraz efektu przezimowy
wania w warunkach Polski, a dd badan wykorzystano znacznik promie
niotw6rczy 32P. Wst~pne wyniki zostaly przedstawione na Sympozjum 
RWPG (Rosada i inni. 1983), a w obecnym opracowaniu zawarte jest om6-
wieni,e wszystkich wykonanych w }atach 1980-1984 doswiadczen. 

II. MA TERIAl V I METODY BADAN 

Uzyte w doswiadczeniach osobniki drapiezcy pochodzily z masowej 
hodowli prowadzonej w Instytucie Ochrony Roslin w Poznaniu. 

Osobniki dorosle oraz larwy znakowano radioaktywnym fosforem 32P 
w postaci kwasnego ortofosforanu sodu (Na2HPO4). Pluskwiaki znakowano 
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wewn~trznie, podajqc im do picia wodny roztw6r izotopu. Poczqtkowo 
stosowano szklane naczynka zaopatrzone w tampon z gazy i waty, a na
st~pnie specjalne, czteroramienne poidelka z plastyku umozliwiajqce po
bieranie radioaktywnego roztworu wylqcznie za pomocq aparatu g~bo
wego. Wyeliminowano w ten spos6b niepotrzebne straty izotopu na zna
kowanie zewn~trzne, powstale na skutek kontaktu n6g owad6w z radio
aktywnym tamponem. Konstrukcja poidelek zapewniala latwy dost~p do 
izotopu duzej liczbie owad6w r6wnoczesnie. W kazdym z ramion poidelka 
miescil si~ 1 cm3 radioaktywnego roztworu. Do znakowania 500 owad6w 
zuzywano srednio 10 cm3 roztworu o aktywnosci calkowitej 5 mCi 
(185 MBq). 

Spadek poziomu radiokatywnosci znakowanych pluskwiak6w na skutek 
wydalania izotopu z odchodami okreslono, umieszczajqc pojedyncze osob
niki w oddzielnych szalkach Petriego, wylozonych sqczkami z bibuly fil
tracyjnej. Badaniami obj~to ·30 sztuk owad6w, u kt6rych codziennie przez 
okres 10 dni mierzono poziom radioaktywnosci wlasciwej. Z sqczk6w, na 
kt6rych przebywaly znakowane owady, wykonano autoradiogramy na 
kliszach ren tgenowskich. 

W celu skr6cenia czasu znakowania oraz wyr6wnania poziomu radio
aktywnosci wlasciwej uzyskiwanej przez poszczeg6lne osobniki, zastoso
wano wielogodzinnq glod6wk~ drapiezcy przed nalozeniem go na radio
aktywnq pozywk~. Przeprowadzono doswiadczenie, w kt6rym czas glo
dzenia i przebywania owad6w na radioaktywnym roztworze zr6znicowano 
w nast~pujqcy spos6b: 

A) owady glodzone 8 godz. + 8 godz. znakowane izotopem 32J>; 
B) owady glodzone 16 godz. + 16 godz. znakowane izotopem 32J>; 
C) owady glodzone 24 godz. + 24 godz. znakowane izotopem 32P; 
D) owady kontrolne majqce staly dost~p do pokarmu i wody. 

W kazdej grupie znajdowalo si~ 100 sztuk pluskwiak6w. · Po zakon
czeniu znakowania szacowano liczb~ martwych osobnik6w oraz okreslano 
procent osobnik6w nie znakowanych. · 

Przed przystqpieniem do doswiadczen terenowych przeprowadzono ba
dania nad wplywem izotopu 32P, glod6wki oraz usypiania dwutlenkiem 
w~gla C02 na smiertelnosc pluskwiak6w. · Owady umieszczono w czterech 
szklanych izolatorach po 100 szt. w kazdym. Kazdy izolator traktowany 
byl jako odr~bna grupa doswiadczalna: 

izolator 1 - pluskwiaki kontrolne, majqce staly dost~p do pokarmu i wody; 
izolator 2 - pluskwiaki glodzone 24 godz. oraz takq samq liczb~ godzin 
znakowane izotopem, a nast~pnie po uspieniu w C02 prze badane na radio
aktywnosc. W trzeciej dobie owadom dostarczono pokarm i wod~; 
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izolator 3 - pluskwiaki majqce staly dost~p do pokarmu i wody, ale 
w trzecim dniu na kilka minut uspione w C02; 

izolator 4 - pluskwiaki glodzone 24 godz., pojone wodq destylowanq 1 dob~ 
oraz na kr6tki czas uspione w C02• W trzecim dniu owadom dostarczono 
pokarm i wode. 

Po opracowaniu skutecznej metody znakowania drapiezcy przystqpiono 
do doswiadczen terenowych. Przed introdukcjq radioaktywnych pluskwia
k6w w warunkach naturalnych podawano im pokarm (larwy stonki lub 
gqsienice motyli) i wod~ oraz u kazdego osobnika mierzono poziom radio
aktywnosci wlasciwej. 

Radioaktywnosc znakowanych pluskwiak6w mierzono w impulsach na 
minut~ za pomocq sondy scyntylacyjnej SSU-70, usypiajqc je na czas po
miaru w C02• R6wnoczesnie dokonywano pomiaru mocy dawki od zna
kowanych owad6w w mR/h za pomocq radiometru RG-1. Do doswiadczen 
terenowych wybierano tylko osobniki o takim poziomie radioaktywnosci, 
kt6ry dawal efekty akustyczne w sluchawce radiometru. Bylo to nie
zb~dne dla latwego zlokalizowania radioaktywnych pluskwiak6w w wa
runkach naturalnych. 

W celu przesledzenia migracji doroslych pluskwiak6w, w latach 1980 
i 1981 wypuszczono znakowane osobniki na 1 ha plantacji ziemniak6w 
zlokalizowanej na polu doswiadczalnym IOR w Poznaniu. W roku 1980, 
200 znakowanych osobnik6w wypuszczono w dniu 14.07, a w roku 1981, 
380 szt. w dniu 6.08. W nast~pnych dniach po wypuszczeniu ustalono 
miejsca przebywania pluskwiak6w i ich zachowanie przy uzyciu prze
nosnych radiometr6w polowych. 

W latach 1982-84 wykonano szereg doswiadczen majqcych na celu 
okreslenie rozwoju drapiezcy w warunkach naturalnych, poszukiwanie 
miejsc zimowania i ich wyb6r oraz przezimowywania w Polsee. 

Do r6znej wielkosci izolotor6w zakopanych cz~sciowo w ziemi wkladano 
kor~, kawalki drzew, suche liscie i kamienie, a nast~pnie wpu~zczano 
osobniki dorosle i larwy drapiezcy. Jako pokarm podawano stank~ ziem
niaczanq. 

Na znajdujqcy si~ w IOR trawnik wypuszczano znakowane pluskwiaki 
15 X 1982 r. 350 imagines, 7 X 1983 r. 450 imagines i larw starszych sta
di6w oraz 23 IX 1984 480 imagines. W pierwszym roku drapiezc~ wypusz
czono w centrum trawn1ka, a w latach nast~pnych, ze wzgl~du na zale
wanie trawnika wodq, o kilkanascie metr6w obok, na skarpie. Obserwacje 
prowadzono wzrokowo (w izolatorach) oraz przy uzyciu przenosnych radio
metr6w polowych od momentu wypuszczenia do wiosny nast~pnego roku. 
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' 
III. WYNIKI BADAN 

A. Opracowanie techniki znakowania drapiezcy 

Wst~pne badania laboratoryjne wykazaly, ze znakowanie nieprzeglo
dzonych osobnik6w drapiezcy metodq tradycyjnq tj. przy uzyciu tamponu 
nasqczonego radioaktywnym roztworem, jest malo efektywne. Pluskwiaki 
majqc zapewniony staly dost~p do pokarmu (larwy stonki ziemniaczanej 
lub gqsienice motyli), niezbyt ch~tnie wypijaly radioaktywnq pozywk~. 
Powodowalo to znaczne wydluzenie czasu znakowania i stwierdzono duzq 
nier6wnomiernosc w poziomie radioaktywnosci uzyskiwanej przez po
szczeg6lne osobniki. Ponadto znaczny procerit stanowila radioaktywnosc 
zewn~trzna owad6w na skutek kontaktu ich n6g z radioaktywnym tam
ponem. Dopiero po okolo 3-7 dobach znakowania pluskwiaki uzyskiwaly 
poziom radioaktywnosci rz~du 300-1000 tys. impuls6w na minu~ (3-
-12 µCi), kt6ry teoretycznie umozliwial ich µzycie do doswiadczen tere
nowych. Biorqc pod uwag~ stosunkowo kr6tki okres polowicznego rozpadu 
izotopu 32P oraz zjawisko kanibalizmu wyst~pujqce u gatunku P. maculi
ventris, kazdy dodatkowy dzien znakowania powodowal niepotrzebny 
spadek aktywnosci izotopu i doda tkowe stra ty w materiale doswiadczal
nym. 

Skonstruowanie poidelek przystosowanych do znakowania ow~d6w 
z aparatem g~bowym typu klujqco-ssqcego oraz zastosowanie _uprzedniej 
glod6wki pluskwiak6w, wyraznie podnioslo efektywnosc metody znako
wania. N apelnienie kazdego z ramion poidelka 1 cm3 radioaktywnego roz
tworu o aktywnosci 0,5 mCi dawalo mozliwosc skutecznego oznakowania 
okolo 200 sztuk drapiezcy. Stwierdzono, ze okolo 870/o znakowanych tq 
metodq pluskwiak6w juz po 24 godz. uzyskiwalo radioaktywnosc rz~du 
300-3200 tys. impuls6w/minut~ (3-35 µCi). Dlugosc zycia znakowanych 
osobnik6w byla identyczna jak owad6w kontrolnych. 

Badania laboratoryjne nad fizjologicznym wydalaniem izotopu przez 
owady•wykazaly, ze srednie dobowe straty radioaktywnosci na skutek 
wydalania 32P z odchodami wynosui okolo 30/o (tab. 1). 

Autoradiogramy z sqczk6w, na kt6rych przebywaly znakowane plu
skwiaki, wykazaly na kliszach obecnosc zacz.ernionych punkt6w, swiad
czqcych o radioaktywnych odchodach. 

Optymalny czas znakowania pluskwiak6w okreslono w badaniach la
boratoryjnych t6znicujqc odpowiednio czas glodzenia i przebywania owa
d6w na radioaktywnym roztworze (ryc. 1). 

Stwierdzono, ze skracanie czasu glod6wki i znakowania zmniejszylo 
liczb~ martwych osobnik6w, jednak odwrotnie proporcjonalnie zwi~kszal 
si~ odsetek osobnik6w nieznakowanych. Ponadto kr6cej glodzone plu-
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Tabela 1 

Procentowa strata radioaktywnosci pluskwiaköw P. maculiventris na skutek 
wydalania izotopu 32p z odchodami 

Percentage of radioactivity decrease of P. maculiventris individuals as the result 
of istotopc a2p excretion 

Kolejne dni obser-
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U w a g a: Przy obliczaniu danych uwzgl~dniono poprawkE: na okres polowicznego rozpadu 32P 
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Ryc. 1. Intensywnosc znakowa
nia pluskwiak6w P.maculi
ventris oraz ich smiertelnosc 
na skutek zr6i:nicowanego cza
su glodzenia i przebywanie na 
radioaktywnej poi:ywce 
Fig. 1. Intensity of P. maculi
ventris labelling and mortality 
as the result of differentiated 
time of starvation and stay on 
radioactive food 

skwiaki charakteryzowaly si~ duzc4 nier6wnomiernosc1q w poziomie uzy
skanej radioaktywnosci wlasciwej, gdyz 20-350/o stanowily osobniki slabo 

. oznakowane. Biorqc pod uwag~ przydatnosc znakowanych osobnik6w do 
badan terenowych, optymalny czas glod6wki i znakowania wynosil w tym 
przypadku 24 godziny. Okolo 90-0/o pozostalych przy zyciu w tej grupie 
pluskwiak6w uzyskalo wysoki i wyr6wnany poziom radioaktywnosci wlas
ciwej rz~du 3-5 µCi. Owady te mozna bylo latwo lokalizowac w terenie 
za pomocc4 przenosnych radiometr6w polowych, gdyz powodowaly efekty 
akustyczne w sluchawkach radiometr6w. 

Badania nad wplywem izotopu, glod6wki oraz usypiania w C02 na 
smiertelnosc pulskwiak6w (ryc. 2) wykazaly, ze w pierwszych trzech dniach 
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Ryc. 2. Smiertelnosc pluskwia
k6w P .maculiventris na skutek 
wielogodzinnej glod6wki i zna
kowania izotopem .sep oraz 
kr6tkotrwalego usypiania w 
C02 
Fig. 2. Mortality of P.maculi
ventris bugs as the result of 
many hours starvation, label
ling of 32P isotope and short 
anaesthetization in C02 

zasadniczy wplyw na zwi~kszonq smiertelnosc owad6w miala 24-godzinna 
glod6wka. Procent martwych osobnik6w w grupach glodzonych r6znil si~ 
istotnie od grupy owad6w majqcych staly dost~p do pokarmu i wody. 
Z przebiegu krzywych na wykresie wynika, ze radioaktywny izotop oraz 
kr6tkotrwale usypianie pluskwiak6w w C02 nie majq dodatkoweg9 wplywu 
na zwi~kszanie smiertelnosci. Poczq wszy od czwartego dnia, r6znice 
w smiertelnosci owad6w w obr~bie poszczeg6lnych grup ulegly zatarciu. 

Mimo zwi~kszonego odsetka martwych osobnik6w wsr6d pluskwiak6w 
poddanych 24-godzinnej glod6wce, celowosc jej stosowania wydaje si~ 
byc uzasadniona. Przeglodzone pluskwiaki ch~tniej i szybciej wypijaly 
radioaktywny roztw6r uzyskujqc wysoki i wyr6wnany poziom radioaktyw
nosci. W grupie pluskwiak6w pozostalych przy zyciu 96°/o sta:r:iowily osob
niki o radioaktywnosci wlasciwej 3-5 µCi. Taki poziom radioaktywnosci 
pozwalal na uzvcie znakowanych owad6w do doswiadczen terenowych. 

B. Rozlot znakowanych osobniköw drapiezcy w warunkach 
naturalnych 

Wypuszczenie znakowanych pluskwiak6w w roku 1980 przypadlo na 
okres ochlodzenia (srednie temp. dzienne wahaly si~ od 14-18°C), eo 
mialo wyrazny wplyw na slabq aktywnosc drapiezcy. Wypuszczone osob
niki byly malo ruchliwe i przez okres 10 dni wi~kszosc z nich pozosta
wala w promieniu do 5 m od miejsca wypuszczenia. Pomimo tych nie-
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korzystnych warunk6w juz w drugim dniu po wypuszczeniu znaleziono 
zloza jaj P. maculiventris, a w trakcie dalszych obserwacji stwierdzono 
kopulacj~ oraz zerowanie na larwach stonki ziemniaczanej. Okres trwania 
doswiadczenia w roku 1981 (6-14 VIII) przypadl na bardziej sprzyjajqce 
dla ~rapiezcy warunki klimatyczne (temp. 17,7-23,8°C), dlatego tez ob
serwowano wi~kszq aktywnosc drapiezcy. W · 10 dni po wypuszczeniu 
pluskwiaki znajdowano okolo 30 m od miejsca wypuszczenia, chociaz wi~k
szosc osobnik6w pozostawala w odleglosci do 15 m od miejsca wypuszcze
nia (ryc. 3). W czasie prowadzenia obserwacji stwierdzono liczne przy-
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Ryc. 3. Rozlot znakowa
nych osobnik6w P.macu
liventris w warunkach 
naturalnych w doswiad
czeniu w roku 1981 
Fig. 3. Migrat ion of la
belled P.maculiventris 
individuals in natural 
condition in 1981 experi
ment 

padki kopulacji oraz duzq liczb~ radioaktywnych zl6z jajowych. Wielo
krotnie obserwowano tez zerowanie drapiezcy, przy czym obok stonki 
ziemniaczanej drapiezca atakowal i zerowal na biedronkach, pszczole 
miodnej, musze domowej, gqsienicach motyli, pajqkach oraz dzdzownicy. 

C. Obserwacje nad zimowaniem drapiezcy 

Okolo 350 znakowanych pluskwiak6w wypuszczono w dniu 13 X•1982 
roku na trawnik w IOR. Trawnik z jednej strony byl ograniczony skarpq 
porosni~tci wysokimi bylinami, krzewami i drzewami, zas z drugiej strony 
zywoplotem i drogq. Okres wypuszczenia zbiegl si~ ze znacznym obnize
niem temperatury (ryc. 4), eo na pewno mialo wplyw na obnizenie aktyw
nosci drapiezcy. 

R6wnolegle przeprowadzono drugie doswiadczenie, w kt6rym do dw6ch 
• 

izolator6w 1,5 X 1 m wpuszczono 13 X po 20 najbardziej radioaktywnych 
osobnik6w. W izolatorach umieszczono sci6lk~, kamienie oraz kawalki 
drewna z korq. Za pomocq radiometr6w polowych w termi_nie do 29 XI 
lokalizowano miejsca, w kt6rych drapiezca pozostawal, szukal kryj6wek 
do zimowania oraz okreslano jego zywotnosc. 
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Ryc. 4. Przebieg srednich temperatur po wypuszczeniu drapiezcy w 1982 r. 
Fig. 4. Course of average temperatures after the release of predator in 1982 

Z wypuszczonych na trawniku 350 osobnik6w w czasie poszukiwan 
znaleziono ponad 100. W czasie kolejnych kontroli znajdowano: 26 X -
47 sztuk, 29 X - 78 sztuk, 10 XI - 74 sztuki, 29 XI - 17 sztuk zywych 
osobnik6w; wiE~kszosc znalezionych osobnik6w pozostawala na trawniku 
w promieniu do 10 m od miejsca wypuszczenia. Tylko w pojedynczych 
przypadkach stwierdzono drapiezc~ w wi~kszej odleglosci na skarpie lub 
przy drodze (ryc. 5) . 
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Ryc. 5. Miejsce odnajdy
wania zywych osobnik6w 
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nego w r. 1982 
Fig. 5. Place of recovery 
of alive P.maculiventris 
individuals in 1982 expe
riment 
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Pomimo obnizenia -temperatury i przygruntowych przymrozk6w, przez 
caly okres doswiadczenia stwierdzono przemieszczanie si~ drapiezcy w te
renie. W niekt6rych przypadkach byly to odleglosci niewielkie - do 30 cm, 
swiadczyly jednak o stalej aktywnosci osobnik6w. 

W czasie kontroli w dniu 29 X stwierdzono pierwsze osobniki martwe. 
J ednoczesnie w tym okresie rozpoczql si~ silny nalot ptactwa na trawnik, 
gdzie wypuszczono drapiezc~. Ptaki, gl6wnie gawrony, rozrywaly darn 
w poszukiwaniu pokarmu. Musialo to spowodowac pewnq smiertelnosc 
wsr6d drapiezcy oraz zmniejszenie jego liczebnosci. 

W czasie ostatniej kontroli stwierdzono jedynie 17 zywych osobnik6w 
drapiezcy. W miejscach znalezienia zywych pluskwiak6w zalozono otwarte 
cylindry szklane, w celu oznaczenia miejsca i umozliwienia dokonania 
kontroli wiosnq. 

Wi~kszosc pluskwiak6w znajdowano w trawie i pod zeschlymi liscmi, 
a w czasie ostatniej kontroli stwierdzono r6wniez ich wchodzenie do zie
mi na gl~ bokosc okolo 5 cm. 

W doswiadczeniu prowadzonym w izolatorach w dniach 4 i 29 listo
pada przy uzyciu radiometru skontrolowano obecnosc, miejsca przebywa
nia oraz zywotnosc wypuszczonych osobnik6w. Na 40 wypuszczonych oso
bnik6w w dniu 29 X - 34 bylo zywych, 22 z nich znaleziono pod liscmi, 
8 w ziemi, 4 pod kamieniami. 

Kolejnq obserwacj~ wykonano w dniu 13 I 83 r. Stwierdzono slady 
radioaktywnosci u owad6w i byla mozliwosc ich odnalezienia przy uzyciu 
radiometru. Pluskwiaki pozostawaly w tym samym miejscu, gdzie byly 
w czasie poprzedniej kontroli w dniu 29 XI 82 r. Wü~kszosc pluskwiak6w 
zyla. 

Nast~pnq kontrol~ wykonano 9 III 83 r. Wszystkie owady na trawniku 
byly martwe, natomiast zyly osobniki zimujqce w izolatorach. Nalezy jed
nak nadmienic, ze na poczqtku roku 1983 trawnik zostal zalany wodq, 
kt6ra stala dluzszy czas, a nast~pnie zamarzla, eo moglo usmiercic wszyst
kie owady. 

W dniu 18 III 1983 roku przy sredniej dobowej temperaturze 7,9°C 
stwierdzono w izolatorach wyjscie pluskwiak6w na wierzch lisci. Do izo
lator6w wlozono szalki z larwami trojszyka, jako ewentualny pokarm dla 
drapiezcy. Nie stwierdzono zerowania, ale w p6zniejszym okresie obser
wowano wielokrotnie wyjscia doroslych osobnik6w w cieple dni i ponow
nie ukrywanie si~ pomi~dzy liscmi w nocy i przy ochlodzeniu. W dniu 
23 IV 83 r. stwierdzono kopulacj~ osobnik6w po przezimowaniu i nast~pnie 
przeniesiono je i wlqczono do masowej hodowli. W dniu 7 X 83 r. dra
piezc~ wypuszczno na trawniku ograniczonym skarpq porosni~tq byli
nami i drzewami oraz ogrodzeniem Instytutu. Prowadzone do 17 XI kon
trole wykazaly bardzo nieznaczne rozchodzenie si~ drapiezcy. W czasie 
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ostatniej kontroli najwi~cej osobnik6w znajdowalo si~ w nieduzej odle
glosci od pot~znego drzewa. W kwietniu 1984 roku nie stwierdzono obec
nosci zywych osobnik6w drapiezcy. 

Podobny wynik uzyskano w doswiadczeniach zalozonych w roku 1984. 
Stwierdzono stale przemieszczanie si~ drapiezcy w poszukiwaniu miejsc 
zimowania, niewielkie w efekcie odleglosci od miejsca wypuszczenia oraz 
1000/o smiertelnosc w okresie zimy. 

IV. DYSKUSJA 

Drapiezny pluskwiak P. maculiventris zostal sprowadzony do Europy 
z USA w roku' 1933, a pierwsze wykonane we Francji badania wskazywaly 
na mozliwosc jego aklimatyzacji r6wniez w Polsee (Countier 1938). Obecna 
introdukcja tego gatunku do Polski i wykonane badania mialy sugesti~ 
t~ potwierdzic. 

Szczeg6lnego znaczenia nabieraly doswiadczenia nad mozliwosciq prze
zimowywania tego gatunku w warunkach naturalnych Polski. Do tych 
badan zastosowano technik~ znakowania drapiezcy izotopami, kt6re wczes
niej, w badaniach nad zbrojcem dwuplamym zastosowal (W ~gorek i inni 
(1965). Zastosowana obecnie metoda r6znila si~ jednak znacznie od opisa
nej przez W~gorka i innych (1965), a dopracowany i zastosowany w ostat
nich latach spos6b znakowania drapiezcy jest oryginalnq i nowq metodq 
przy znakowaniu owad6w ssqcych. Metoda jest szybka i skuteczna. Skon
struowano tez urzc:tdzenie do znakowania duzej liczby osobnik6w w kr6t
kim czasie, eo pozwala na prowadzenie eksperyment6w na duzc:t skal~. 

Wykonane doswiadczenia riad migracjq i zimowaniem znakowanych 
pluskwiak6w umozliwily wyciqgni~cie wielu interesujqcych wniosk6w. Po
twierdzil si~ polifagizm tego gatunku, jak r6wniez mozliwosc jego roz
woju w okresie lata w naturalnych warunkach w Polsee. Potwierdzily to 
doswiadczenia wykonane w izolatorach polowych. 

Najmniej obiecujqce wyniki uzyskano w obserwacjach nad zimowa
niem drapiezcy. Tylko w jednym roku i to w insektarium polowym uzy
skano przezimowanie drapiezcy, natomiast we wszystkich pozostalych 
przypadkach stwierdzono 1000/o smiertelnosc w okresie zimy. 

We wszystkich latach badan drapiezca wybieral takie same miejsca 
na zimowanie. Najcz~sciej byla to sci6lka pod drzewami i krzewami, kry
j6wki pod kamieniami, a rzadziej wchodzenie do ziemi na gl~bokosc okolo 
5 cm. Charakterystyczna r6wniez byla stala ruchliwosc drapiezcy podczas 
zimy. 

U zyskane wyniki badan, szczeg6lnie nad zimowaniem P. maculiventris, 
w znacznym stopniu podwazajq jego przydatnosc jako perspektywicznego 
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dla Polski wroga naturalnego stonki ziemniaczanej. Perspektywy tej jed
nak nie mozna przekreslac w og6le. Badania przeprowadzone w Zwiqzku 
Radzieckim wykaza!y, ze w niekt6rych, po!udniowych rejonach tego kraju 
(Sagov, Sutova, 1977; Sazonova i inni, 1976) P. maculiventris moze zimo
wac niemalze w warunkach na turalnych. Z rozm6w przeprowadzonych 
z pracownikami Wszechzwiqzkowego Instytutu Ochrony Roslin w Lenin
gradzie, skqd otrzymano drapiezc~ wynika, ze dostarczone do ZSRR okazy 
pochodzily z po!udniowych stan6w USA. To pochodzenie moze tlumaczyc 
wrazliwosc na niskie temperatury i sklaniac do podj~cia prob introduko
wania ekotyp6w drapiezcy zebranych w p6lnocnych stanach USA i w Ka
nadzie. 
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CTecpaH IlpyIIIHHCKH, HHyIII Poca~a 

J1CCJIE,l1;OBAHl1.H MHI'PAI(l1l1 l1 3l1MOBKv.1 XMIIJ;HOro KJIOITA 

ITPJ1 IIOMOIII;l1 MAPKMPOBKM PA.l];MOAKTMBHbIM <t>OC<t>OPOM 32P 

PE3IOME 

B 1978 rop.,y 61>1JI 3aBe3eH B IloJI1>rny XH~HbIM KJion Podisus maculi-
1.,entris Say C QeJihlO ero J1Cil0Jib30BaHHSI P.,JISI 6HOJIOrJ1qecKOM 6opb6hI npo

THB KC1Jiopap.,cKoro JKyKa (Leptinotarsa dec:emlineata Say.). 

B 1980-84 rop.,ax 61>IJIJ1 npoBep.,eHhI HCCJiep.,oBaHHSI nepeJieT0B 3Toro 

BHP.,a H e~o 3J1M0BKJ1 B ycJI0BHSIX IlOJiblllH, npH J1Cil0Jib30BaHHJ1 pap.,H0aK
'fHBH0ro cpoccpopa 32P. 

B3pOCJihie HaceK0Mhie a TaKJKe JIJ11Il1HKJ1 6hIJIJ1 MapKHpOBaHbI npH no

M0~H nHTaHHSI pacTBopoM KHCJioro opTocpoccpopa HaTpHSI (Na2HPO4). Ypo

BeHh pap.,HoaKTJ1BHOCTH Mep11JIJ1 HMny JihCaMH B MHHYTY, HCilOJib3YSI CQHH

TYJISIQH0HHyIO C0HlJ..Y SSU-70. BhIJIH K0HCTpy11poBaH1>r cocyp.,1>1 P.,JISI n11Ta

HHSI, pa3pernaI01I(He MapKHp0BKY 60JiblllOro qJ1cJia XH~HHKOB B K0p0TK0e 

BpeMH. 

IloJieBhie Ha6JIIOP.,eHHH Il0Ka3aJIH, qTo XH~HHK pa3BJ1BaeTCH Ha Il0JißX 

KapTOq:>eJISI H SIBJißeTCß IlOJIHq:>aroM. 
MecTa 3HM0BKH KJI0il0B - 3T0 IlOlJ..CTHJIKa a TaKJKe MeCTa nop., KaMHHMH. 

PeJKe HX HaX0P.,HJIH B 3eMJIJ1. ÜHH 6bIJIJ1 np11 3T0M aKTHBHbI lJ.O Il0CJiep.,Hero 

K0HTp0JISI (KOHeQ HOS16p11) nepep.,Bi:)iraßCb Ha He60JiblllHe paCCT0ßHHSI. 
Bo BpeMH Tpex JieT HCCJiep.,oBaHHM T0JibK0 0lJ..HH pa3 6bIJI 0TMeqeH cpaKT 

nepe3HM0BKH B3p0CJibIX KJI0TIOB (3HMa 1982/83) B ycJIOBHSIX IlOJiblllH. 

S t e f a n P r u s z y n s k i, J a n u s z R o s a d a 

' 
RESEARCHES ON THE MIGRATION AND H1BERNA TION OF PREDA TORY 

BUG PODISUS MACULIVENTRIS SA V USING RADIOTRACER 32P 

SUMMARY 

In 1978 predatory bug Podisus maculiventris Say was introduced 

to Poland in order to its p.ossible application in biological control of Co
lorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). 
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In 1980-1984 researches were carried out on the migrations· of this 
species as well as on the hibernation in Polish conditions. For these re
searches radiotracer 32f> was used. 

Radioactive phosphorus 32P was given to adults and larvae of predator 
in the form of water solution of sodium acidic orthophosphate (Na2HP04) . 

The level of radioactivity was measured in CPM using Universal Scin
tilation Probe SSU-70. Watering troughs were made in order to label 
high number of predators in a short time. 

As a result of field observations multiplication of predator in potato 
cultures and polyphagism of this species have been stated. 

Bugs hibernated in the litter and under the stones, less frequently 
into the soil. They were active to the end of November (date of last ob
servations) and migrated to small distances. 

During three-year observations only once (winter 1982/83) alive hi
bernated adult bues have been found in Polish conditions. 




