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Entomopatogenne nicienie z rodzaju Neoaplectana i Heterorhabditis (Nematode, 

Steinernematidae) są obligatoryjnymi pasożytami bardzo wielu owadów[J.9, 20]. Ata

kują swe ofiary w stadium wolno żyjących w glebie lub na roślinach larw inwazyj

nych [20]. Larwy inwazyjne obu rodzajów nicieni biernie lub czynnie penetrują owa

dy poprzez naturalne otwory ich ciała, a także przez kutikulę [3] i przenikają 

przez ściany przewodu pokarmowego czy oddechowego do hemocelu [B, 18, 20], gdzie 
uwalniają specyficzne, mutualistyczne bakterie. Bakterie te, wybitnie letalne dla 

owadów, w bardzo szybkim czasie wywołują septicemię prowadzącą do śmierci owada 

[13, 18, 20]. W jego martwym ciele przebiega pełny cykl życiowy nicieni, zakończo

ny migracją tysięcy nowych larw inwazyjnych z żywiciela do otaczającego środowis

ka [14, 18, 20]. 

Z uwagi na szybką i dużą śmiertleność pasożytowanych owadów oraz łatwość ho
dowli [l] nicienie te coraz częściej próbuje się stosować do biologicznego zwal

czania różnych szkodników, zwłaszcza upraw ogrodniczych [2, 5, 7, 16, 19, 21-23, 

25]. Niestety, owadobójcze nicienie mogą porażać również pasożyty zwalczanych owa

dów i inne owady pożyteczne [7, 12]. Dlatego przed ich wprowadzeniem na nowy te

ren muszą być przebadane również pod względem ich ewentualnego wpływu na entano

faunę pożyteczną, wśród której poczesne miejsce zajmują chrząszcze z rodziny bie
gaczowatych (Carabidae). Biegacze, jako owady drapieżne, odgrywają znaczną rolę w 
naturalnej redukcji wielu szkodliwych owadów [6, 17, 24]. Celem pracy było więc 

poznanie w warunkach laboratoryjnych wpływu owadobójczych nicieni Neoplectana car

pocapsae Weiser i Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Nematoda, Steinernemati
dae) na śmiertelność biegaczowatych pochodŻących z różnych upraw warzywnych. 
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MATERIAŁ I METODY 

Dorosłe osobniki biegaczowatych odławiano od maja do września 1985 r. w upra

wach kalafiorów, kapusty, marchwi i cebuli na poletkach Akademii Rolniczej w RZD 
Mydlniki koło Krakowa. Spośród znalezionych w pułapkach Barbera chrząszczy, do 

doświadczeń laboratoryjnych wzięto osobniki gatunków dominujących i uważanych za 

pospolite w uprawach warzyw polowych, a to Bembidion properans Steph., !!..:, Lampros 

i-lbst., Pseudophonus pubescens Miill., Pterostichus vulgaris L. oraz P. cupreus L. 

Cl5, 24]. Chrząszcze hodowano pojedynczo w plastykowych kubkach o pojermości 
162 cm3, wypełnionych do polowy wysokości sterylizowaną ziemią i przykrytych ny
lonową siatkę. Przed rozpoczęciem doświadczenia głodzono je przez 24 godziny, po
dając im jednak wodę. W trakcie trwania doświadczenia wodę i pokarm padwano im co
dziennie. 

Do infekowania chrząszczy użyto larw inwazyjnych owadobójczych nicieni N. car- i 
pocapsae Weiser i H. bacteriophora Poinar (Nematoda, Steinernematidae),hodcwanych i 

11 na larwach Galleria mellonella L. wg ogólnie przyjętej metodyki [4] i przechowy-

wanych w lodówce. Chrząszcze próbowano infekować dwiema metodami: poprzez jednora

zowe wprowadzenie do ziemi 1 ml wodnej zawiesiny nicieni zawierającej 1000 larw 

inwazyjnych, albo poprzez karmienie ich larwami muchówek i a~sienicami G. mello

nella L. przetrzymywanymi uprzednio na bibule filtracyjnej nasączonej zawiesiną 

larw inwazyjnych Neoaplectana lub Heterorhabditis. Chrząszcze kontrolne przebywa-

ły w ziemi opryskanej 1 ml sterylnej wody i karmione były larwami nie zainfekowa

nymi nicieni. Śmiertelność chrząszczy sprawdzano co 24 godziny przez okres 6 ty

godni . Średnia długość życia poszczególnych osobników danego gatunku Carabidae, 

karmionych zainfekowanym pokarmem bądź przetrzymywanych w ziemi skażonej przez da

ny gatunek nicieni, porównywano ze średnią życia osobników kontrolnych danego ga
tunku za pomocą testu Studenta. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Przetrzymywanie chrząszczy w ziemi zakażonej nicieniami wpływało na zwiększe

nie ich śmiertelności w porównaniu z grupą kontrolną, jakkolwiek osobniki obu grup 

przeżywały w warunkach laboratoryjnych jedynie 5 do 6 tygodni. Po pierwszych 

dwóch tygodniach przebywania w zakażonej ziemi śmiertelność imagines B. properans 

i B. lampros wzrosła zaledwie do 12% przy braku śmiertelności owadów kontrolnych. 

Po miesięcznym kontakcie z nicieniami śmiertelność osobników tych gatunków wzro

sła do 75-88%, a więc znacznie, w porównaniu z 25% śmiertelnością owadów kontrol

nych (rys. 1, 2). Średnia długość życia badanych dwóch gatunków biegaczy, przeby

wających w zakażonej niceniami ziemi, uległa kilkudniowemu zmniejszeniu, w porównaniu 

z chrząszczami żyjącymi w ziemi sterylnej (tab. 1), jednakże tylko nicienie Hetero-



Gatunek 
Species 

Bembidion 
properans Steph. 

Bembidion 
lampros Hbst. 

Pseudo12honus 
pubescens Mull. 

Pterostichus 
vulgaris L. 
Pterostichus 
cupreus L. 

-

Wpływ owadobójczych nicieni na średnię długość życia Carabidae 

The effect of entanopathogenic nematodes on average life longevity of Carabidae 

Średnia długość życia w dniach - Average life longevity in days 

infekowane nicieniami - infected by nematodes 

ziemia - soil pokarm - food 

Neoaplectana Heterorhabditis Neoaplectana Heterorhabditis 

23,5 22,0* 23,5 22,0:N" 

23,6 23,0* 22,2 20,0* 

23,7* 22,8* 25,2 21,7* 

33,0 31,0 32,0 29,5 

31,2 30,4 32,5 29,5* 

T a b e 1 a 1 

grupa kontrolna 

control group 

31,5 

30,9 

30,4 

35,0 

35,2 

*Średnie istotnie różne (p > 0,05) od kontroli - Means significantly different (p = 0,05) from control. 
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rhabditis bacteriophora wpływały istotnie na skrócenie długości życia biegaczy w 
porównaniu z kontrolę . 

Podobnie przebiegała śmiertelność chrzęszczy P. pubescens przebywających w 
ziemi zakażonej nicieniami (rys. 3), choć oba gatunki nicieni skracały istotnie 

średnię długość życia tych chrzęszczy, w porównaniu z grupę kontrolnę (tab. 1). 

Jeszcze bardziej "oporne" na atak larw inwazyjnych nicieni przebywajęcych w 
glebie okazały się chrzęszcze z rodzaju Pterostichus. Po trzech tygodniach kontak
tu z nicieniami śmiertelność P. vulgaris była zerowa, a u P. cupreus wynosiła za

ledwie 12%, przy braku śmiertelności owadów kontrolnych (rys. 4, 5). Osobniki z 

rodzaju Pterostichus, przetrzymywane w ziemi skażonej nicieniami, przeżyły do 

szóstego tygodnia trwania doświadczenia, a średnia długość ich życia nie różniła 

się istotnie od chrzęszczy kontrolnych żyjęcych w sterylnej ziemi (tab. 1). 

Biegacze z rodzaju Bembidion i Pseudophonus, karmione larwami przetrzymywany

mi przed podaniem z owadobójczymi nicieniami, ginęły już w pierwszym tygodniu 

trwania doświadczenia, a ich śmiertelność sięgała 20%, przy braku śmiertelności 

owadów kontrolnych (rys. 6-8). Po miesiącu ich śmiertelność wahała się od 50 do 
100% przy śmiertelności owadów kontrolnych, żywionych pokarmem nie skażonym, do

chodzącej do 25%. Jednak tylko pokarm skażoriy nicieniami H. bacteriophora wpływał 

istotnie na zmniejszenie średniej długości życia tych biegaczy, w porównaniu z 
grupę kontrolnę (tab. 1). 

Oba gatunki biegaczy z rodzaju Pterostichus przeżyły w 100% trzy pierwsze ty

godnie karmienia ich skażonym pokarmem (rys. 9, 10). Również dla nich jedynie po

karm skażony nicieniami H. bacteriophora wykazał istotny wpływ na skrócenie dłu

gości życia, w porównaniu z owadami karmionymi pokarmem nie skażonym (tab. 1). 

Reasumujęc należy stwierdzić, że jakkolwiek chrzęszcze z rodziny Carabidae 

nie sę całkowicie „oporne" na owadobójcze nicienie z rodziny Steinernematidae, to 
jednak śmiertelność ich jest o wiele mniejsza niż innych owadów, które ginę już 

nawet po 24 godzinach [7, 20]. Po okresie jednego do dwóch tygodni przebywania w 
skażonej nicieniami ziemi, czy konsumowania pokarmu infekowanego nicieniami, gi
nęły pojedyncze osobniki. 

Otrzymane wyniki potwierdzaję dane z literatury wykazujęce, że biegacze sę 

owadami dość odpornymi na niesprzyjajęce warunki środowiska. Mogę przeżywać dość 

długi okres pozbawione całkowicie pokarmu [11], a karmienie ich zatrutym insekty

cydami pokarmem również nie wpływa znacznie na ich śmiertelność [9] . Odporne sę 

również na i nfekcje grzybami owadobójczymi [10]. Wynika to zapewne z dużej ruch

liwości chrzęszczy i ich zdolności adaptacyjnych. Zjawisko to jest korzystne z 

punktu widzenia ich roli w biologicznym zwalczaniu szkodników oraz wykorzystania 
do tego celu owadobójczych nicieni. 
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Rys. 1. Wpływ nicieni N. carpocapsae (N) i 
H. bacteriophora (H), introdukowanych do zie
mi, na śmiertelność B. properans Steph. w po-

równaniu z grupę kontrolnę (K) 

Fig. 1. The effect of nematodes, N. carpocaa
sae (N) and!!:. bacteriophora (H), introduce 
inte the scil, on mortality of B. properans 
Steph. in comparison with the control group 
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Rys. 2. Wpływ nicieni N. carpocapsae (N) i.!:!.:.. 
bacteriophora (H), introdukowanych do · ziemi, 
na śmiertelność B. lampros Hbst. w porównaniu 

z grupę kontrolnę (K) 
Fig. 2. The effect of nematodes N. carpocapsae 
(N) and H. bacteriophora (H), introduced into the 
soil, o mortality of B. lampros Hbst. in campari-

son with the control group (K) 
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Rys. 3. Wpływ nicieni N. carpocapsae (N) i 
H. bacteriophora (H), introdukowanych do zie
mi, na śmiertelność P. pubescens MUll. w po-
- · równaniu z grupę kontrolną (K) 
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Fig. 3. The effect of nematodes N. carpocap
sae (N) and H. bacteriophora (H), introduced 
into the soil, on mortality of P. pubescens 
MUll. in comparison with the control group 
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Fig. 4. Wpływ nicieni N. carpocapsae (N) i 
H. bacteriophora (H), introdukowanych do zie
mi, na śmiertelność P. vulgaris L. w porówna-

niu z grupą kontrolną (K) 
Fig. 4. The effect of nematodes N. carpocapsae 
(N) and H. bacteriophora (H), introduced into 
the soil, on mortality of P. vulgaris L. in 

comparison with the control group (K) 
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Rys. 5. Wpływ nicieni N. carpocapsae (N) i 
H. bacteriophora (H), introdukowanych do zie
mi, na śmiertelność P. cupreus L. w porĆMna-

niu z grupę kontrolną (K) 
Fig. 5. The effect of nematodes N. carpocap
sae (N) and H. bacteriophora (H), introduced 
into the soil, on mortality of. P. cupreus 
L. in comparison with the control group (K) 
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Rys. 6. Wpływ pokarmu infekowanego nicienia
mi N. carpoca~sae (N) i H. bacteriophera (H) 
na śmiertelna ć 8. properans Steph . w porów-

naniu z grupę kontrolną (K) 
Fig. 6. The effect of food infected by nema
todes N. carpocapsae (N) and H. bacteriopho
ra (H) on the mortality of B. properans 
Steph . in comparison with the control group 

(K) . 
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Rys . 7. Wpływ pokarmu infekowanego nicieniami 
N. carpocapsae (N) i H. bacteriophera (H) na 
śmiertelność B. lampros Hbst. w porównaniu z 

grupę kontrolnę (K) 
Fig. 7. The effect of food infekcted by nemato
des N. carpocapsae (N) and H. bacteriophora 
(H) on the mortality of B. lampros Hbst. in 

canparison with the control group (K) 
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Rys. 8. Wpływ pokarmu infekowanego nicienia
mi N. carpocapsae (N) i H. bacteriophora (H) 
na śmiertelność P. pubescens Mull. w porć'M-

naniu z grupę kontrolę (K) 
Fig. 8. The effect of food infected by nema
todes N. carpocapsae (N) and H. bacteriopho
ra (H) on the mortality of P. pubescens 
MGll. in comparison with the control group 

(K) 



¾ 
7 

I I 

90 I i I I 

80 H' i I 

f70 
I i 
I i I 

I Ki ~6 I 
I I 

I I I 
:iii 50 I i g I 

i I ol4Q I i ha I I 

) •V') / 
I / I 

I / I 

/ ., 
Hl V Vl~odnie 

eks 

Rys. 9. Wpływ pokarmu infekowanego nicieniami 
N. carpocapsae (N) i H. bacteriophora (H) na 
śmiertelność P. vulgaris L. w porównaniu z 

grupą kontrolnę (K) 
Fig. 9. The effect of food infected by nema
todes N. carpocapsae (N) and H. bacteriophora 
(H) on the mortality of P. vulgaris L. in com-

parison with the control group (K) 
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Rys. 10. Wpływ pokarmu infekowanego nicieniami 
N. carpocapsae (N) i H. bacteriophora (H) na 
śmiertelność P. cupreus L. w por™naniu z grupą 

kontrolną (K) 
Fig. 10. The effect of food infected by nemato
des N. carpocapsae (N) and H. bacteriophora (H) 
on the mortality of P. cupreus L. in comparison 

with the control group (K) 
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WNIOSKI 

1. Badane chrzęszcze z rodziny Carabidae infekuję się owadobójczymi nicienia~ 

mi N. carpocapsae Weiser i H. bacteriophora Poinar, jakkolwiek wolniej i słabiej 

niż to ma miejsce u innych owadów. 

2. Owadobójcze nicienie stosowane do gleby oraz pokarm infekowany nicieniami 

wpływały na zwiększenie śmiertelności chrzęszczy dopiero po trzech tygodniach. 

3. Z dwóch badanych gatunków owadobójczych nicieni bardziej patogeniczny dla 

chrzęszczy z rodziny Carabidae okazał się H. bacteriophora, gdyż obniżał istotnie 

średnię długość ich życia w porównaniu z chrzęszczami kontrolnymi. 
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M. Jaworska 

THE EFFECT OF ENTDMOPATHDGENIC NEMATDDES DN THE MDRTALITY 
OF CARABIDAE (COLEOPTERA) 

S u m m a r y 

The effect of two entomopathogenic nematodes,Neoaplectana carpocapsae and He
terorhabditis bacterioohora, on the mortality of imagines of Bembidion properans, 
B. lampros, Pseudophanus pubescens, Pterostichus vulgaris and P. cupreus was stu
died in laboratory conditions. Water suspension of 1000 invasive larvae of these 
nematodes was applied into the soi! in plastic cups, in which the imagines of Ca
rabidae were seperately kept. Also effect of the food previously infected with 
entomogenous nematodes on the mortality of Carabidae imagines was simultaneously 
studied. Bath nematodes introduced into the soi! and food infected with nematodes 
and consumed by Carabidae increased the mortality of beetle only after three weeks. 
However, only H. bacteriophora decreased significantly the length of life of the 
Carabidae in comparison with the control group. 

M. flBopcKa 

BJIRHHHE 3HTOMOIIATOfEHHIIX HEMATO,IL HA CMEPTHOCTb CARABIDAE 
(COLEOPTERA) 

P e a 10 M e 

B na6opaTOpHHX onHT8X HCCneAOBaHO BXHHHHe 3HTOMonaToreHHhIX He
uaTOA Neoaplectana ca,rpocapsae H Heterorhabdi tis bacteriophora Ha 
cMepTHOCT~ awaro Bembidion properans, B. lampros, Pseudophanus 
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pubesoeni:i, Pterostiohus vulgaris H P. oupreus. C_ycneH3HJO 1000 aH
BaaHoHHHx JUtqHHOK 3TKX HeMaTOA BBeAeRO B DOQBY B KpyDH 83 n~aCTM8-
CCY, B KOTOp~x BYAepueana TOXe Carabidae. HecneAOBSHO Toxe Bnas
HHe DR~B paH&me nopaxeHHYJO HeMa~OA8MH aa CMepTHOCTb Carabidae. OKa
aanoc&, qTo 3TH HeMaTOAY BBeAeHY B noqay H TOR nopa&eHHaS HeM&TOAa
MH na~a noBYmaJOT cMepTHOCT& HaceKOMblX ~Hm& nocxe Tpex HeAen&. To~&
xo HeM&TOAY H. baoteriophora aeaqaTe~&Ho noRHa&XH cpeAJU>~ A~HHY u-
3HH DO cp&BReHHJO C KOHTpOX&HyJO rpynny RMaro Carabidae. 


