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1. Imię i nazwisko: Marzena Stańska  

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

2003 r. – stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii – zoologii 

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Staręga  

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Fauna pająków (Araneae) wybranych typów lasów liściastych w 

Puszczy Białowieskiej” 

1995 r. – tytuł zawodowy magistra biologii  

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo- 

Humanistyczny w Siedlcach), Wydział Rolniczy, Katedra Mikrobiologii 

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bukowski  

Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ temperatury, manganu i żelaza na bakteriocynogenne 

szczepy Yersinia enterocolitica” 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.  

01.02.2019 – obecnie: adiunkt, Katedra Zoologii, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

01.10.2018 – 31.01.2019: asystent, Katedra Zoologii, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

01.03.2016 – 30.09.2018: starszy wykładowca, Katedra Zoologii, Wydział Przyrodniczy, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

01.11.2003 – 29.02.2016: adiunkt, Katedra Zoologii, Wydział Rolniczy, Akademia Podlaska 

(obecnie Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

01.10.2003 – 31.10.2003: wykładowca, Katedra Zoologii, Wydział Rolniczy, Akademia 

Podlaska (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

01.10.1995 – 30.09.2003: asystent, Katedra Zoologii, Wydział Rolniczy, Wyższa Szkoła 

Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach/Akademia Podlaska (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo- 

Humanistyczny w Siedlcach). 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego:  

 „Wpływ sposobów użytkowania półnaturalnych łąk świeżych na zgrupowania pająków 

epigeicznych” 

 

b) Autor/autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzent 

wydawniczy: 

  

Stańska M. 2019. Impact of management regimes on epigeic spider assemblages in semi-

natural mesic meadows. Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural 

Sciences and Humanities, Siedlce, 132 pp.  

ISBN 978-83-7051-920-9  

Recenzent wydawniczy: dr hab. Maciej Bartos, profesor uczelni, Uniwersytet Łódzki 

Monografia naukowa – punkty MNiSW – 80pkt. 

 

c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania.  

 

Uzasadnienie wyboru tematyki badawczej i omówienie celu naukowego 

Ochrona bioróżnorodności jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed 

współczesnym człowiekiem. Wysoka różnorodność biologiczna sprzyja prawidłowemu 

funkcjonowaniu nie tylko naturalnych ekosystemów, ale również tych użytkowanych rolniczo 

poprzez zapewnienie m.in. odpowiedniej żyzności gleby, kontrolowanie mikroklimatu i 

warunków hydrologicznych, utrzymywanie znacznych liczebności zapylaczy, regulowanie 

liczebności niepożądanych organizmów uważanych za szkodniki czy też neutralizację 

szkodliwych związków chemicznych (Altieri 1999, Foley i in. 2005, Klein i in. 2007, 

Tscharntke i in. 2007). W związku z tym obniżenie różnorodności biologicznej może 

przyczynić się do powstania poważnych problemów w ekosystemach rolniczych, 

przekładających się również na wymierne straty finansowe (Carvalheiro i in. 2011). 

Intensywny rozwój rolnictwa, jaki ma miejsce od kilkudziesięciu lat, stanowi jedno z 

największych zagrożeń w skali całego świata dla bioróżnorodności (Tilman i in. 2001). 



 Załącznik 2 

 

3 

 

Niestety we współczesnym rolnictwie stawia się przede wszystkim na uzyskanie jak 

najwyższych plonów, czemu służyć ma stosowanie na szeroką skalę i w dużych dawkach 

nawozów, środków ochrony roślin, meliorowanie łąk, czy też wykonywanie z dużą 

intensywnością różnorodnych zabiegów rolniczych. Wiąże to się także z maksymalnym 

uproszczeniem struktury środowiska powodującym przekształcanie małych, mozaikowo 

rozmieszczonych użytków rolnych w ogromne, jednolite obszary. Prowadzi to do likwidacji 

śródpolnych zadrzewień, miedz, oczek wodnych i innych elementów, które do niedawna były 

stałym elementem krajobrazu rolniczego, wpływały na jego zróżnicowanie i zapewniały 

wysoką różnorodność biologiczną.  

Jednym z ekosystemów, który znacznie ucierpiał na skutek intensyfikacji produkcji 

rolnej, są półnaturalne łąki świeże. Siedliska te, stanowiące od wielu lat nieodłączną część 

krajobrazu rolniczego Europy, są jednymi z najbogatszych florystycznie, będąc jednocześnie 

środowiskiem życia dla wielu gatunków zwierząt. Niestety w ciągu ostatnich kilku 

dziesięcioleci obszar półnaturalnych łąk w Europie zmniejszył się drastycznie, zarówno na 

skutek intensyfikacji rolnictwa, jak i zaprzestania ich użytkowania. Wraz ze zmniejszaniem 

się ich areału i pogarszaniem się ich stanu dochodzi również do znacznego zubożenia 

różnorodności zamieszkujących je organizmów. 

Dramatycznie pogarszający się stan środowiska naturalnego i spadek bioróżnorodności 

w agroekosystemach wymusił w wielu krajach podjęcie zdecydowanych działań i 

wprowadzenie systemowych rozwiązań. W Europie podstawowym narzędziem, które ma 

służyć wspieraniu różnorodności biologicznej na obszarach rolniczych, są programy 

rolnośrodowiskowe. Zostały one wprowadzone w Unii Europejskiej w 1992 roku, natomiast 

w Polsce po raz pierwszy w 2004 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W swoim założeniu programy te mają zachęcić rolników do stosowania praktyk rolniczych 

przyjaznych środowisku, godzących wymogi produkcji rolnej z potrzebą zminimalizowania 

ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko.  

Środki finansowe wydatkowane na programy rolnośrodowiskowe w Europie są 

ogromne i w wielu krajach przewyższają nawet kwoty przeznaczane na ochronę przyrody 

przy pomocy innych metod. Biorąc pod uwagę tak duże wydatki, kluczową sprawą staje się 

odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu programy te wspierają zachowanie różnorodności 

biologicznej. Korzyści wynikające z programów i optymalizacja ponoszonych w ich ramach 

wydatków stanowią przedmiot dyskusji, która aktualnie toczy się zarówno w świecie nauki, 

jak i polityki. Wprawdzie niemalże od momentu wprowadzenia programów w Europie 

rozpoczęto badania, których zadaniem było sprawdzenie efektywności programów w 
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zachowaniu różnorodności biologicznej, jednakże ich rezultaty są często niejednoznaczne. 

Wiele badań wykazuje, że programy mają pozytywny wpływ na określone grupy 

organizmów, natomiast w przypadku innych grup jest on w ogóle niezauważalny (Kleijn i 

Sutherland 2003, Kleijn i in. 2006). Efektywność programów, jak się okazuje, zależy od wielu 

czynników, w tym od obszaru, na jakim są one wprowadzane, tj. od intensywności 

prowadzonej tam gospodarki rolnej oraz stopnia zróżnicowania krajobrazu (Batáry i in. 2015). 

W związku z tym istotne jest przeprowadzenie badań na różnych grupach modelowych i na 

terenach o różnej intensywności gospodarki rolnej. Umożliwi to dobranie takich wymagań 

nakładanych przez poszczególne pakiety programu na sposób użytkowania danego terenu, 

które będą dopasowane zarówno do grupy organizmów, którą szczególnie chcemy chronić, 

jak również do konkretnego miejsca, którego ta ochrona ma dotyczyć. 

Pająki jako zwierzęta pełniące istotną funkcję w ekosystemach są bardzo dobrym 

modelem badań. Osiągają one znaczne liczebności prawie we wszystkich siedliskach 

lądowych, również na trwałych użytkach zielonych, gdzie czasem ich zagęszczenia sięgają 

kilkuset osobników na metr kwadratowy (De Keer i Maelfait 1987, 1988). Te polifagiczne 

drapieżniki odżywiają się szerokim spektrum ofiar, a znaczną część ich diety w agrocenozach 

stanowią różne gatunki uważane za szkodniki roślin uprawnych. Sprawia to, że są ważnym 

elementem walki biologicznej (Nyffeler i Sunderland 2003). Pająki dynamicznie reagują na 

przekształcenie struktury przestrzennej siedliska, co w agrocenozach powodowane jest 

głównie przez wykonywane tu zabiegi agro- i pratotechniczne. W związku z tym są często 

wykorzystywane jako bioindykatory zmian w środowisku, które zachodzą zarówno na skutek 

naturalnych procesów, jak i działalności człowieka (Maelfait i Hendrickx 1998, Diehl i in. 

2013, Haase i Balkenhol 2015).  

Badania opisane w przedstawionej jako osiągnięcie monografii miały na celu przede 

wszystkim poznanie wpływu systemu użytkowania półnaturalnych łąk świeżych na 

zasiedlające je zgrupowania pająków epigeicznych. Są one również pierwszą w Polsce oceną 

efektywności programu rolnośrodowiskowego w ochronie różnorodności tej grupy zwierząt, 

przeprowadzoną na ekstensywnie użytkowanych terenach rolniczych. 

Ponadto niniejsze badania miały za zadanie ocenić wpływ wykonania pokosu na 

zgrupowania pająków zasiedlające łąki. Ten powszechnie wykonywany zabieg negatywnie 

oddziałuje na wiele grup zwierząt, zwłaszcza mniej mobilnych i niezdolnych do ucieczki 

bezkręgowców. W wyniku pokosu bezkręgowce, w tym pająki, giną na skutek 

bezpośredniego oddziaływania, ponosząc śmierć w czasie koszenia, a część tych, którym 

udało się przetrwać, zaraz po ścięciu roślin emigruje ze skoszonego siedliska. W rezultacie 
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koszenie może prowadzić do spadku liczebności i bogactwa gatunkowego pająków (Nyffeler i 

Breene 1990, Baines i in. 1998, Mazalová i in. 2015). 

Celem przeprowadzonych badań było również opracowanie rekomendacji dla 

gospodarki rolnej w zakresie takiego użytkowania łąk kośnych, które służyłoby zachowaniu 

bogatej araneofauny. 

Badania prowadziłam przez trzy lata (2013 – 2015) na półnaturalnych łąkach świeżych 

należących do klasy Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 i rzędu Arrhenatheretalia Pawł. 

1928. Są to cenne pod względem przyrodniczym siedliska, a z punktu widzenia gospodarki 

rolnej jedne z najbardziej produktywnych użytków zielonych. Łąki, na których zbierałam 

materiał zlokalizowane były na Lubelszczyźnie, na obszarze cechującym się dużym 

rozdrobnieniem krajobrazu i ekstensywnie prowadzoną gospodarką rolną, a także znacznym 

udziałem obszarów cennych przyrodniczo. Badania efektów programów 

rolnośrodowiskowych w tego typu krajobrazie są rzadko prowadzone w skali Europy.  

W przypadku wielkoobszarowych intensywnie użytkowanych terenów rolniczych, z dużym 

prawdopodobieństwem można założyć, że narzucenie ograniczeń w zakresie wykonywania 

określonych zabiegów rolniczych przynosi wymierne efekty w utrzymaniu wysokiej 

bioróżnorodności. Natomiast wydaje się dyskusyjne wprowadzanie pakietów 

rolnośrodowiskowych, na obszarach, na których przeważa ekstensywne rolnictwo, 

gospodarstwa są rozdrobnione, a krajobraz bardzo zróżnicowany jak ma to miejsce w 

przypadku Lubelszczyzny. Zważywszy na ogromne nakłady finansowe ponoszone na wypłatę 

świadczeń rolnikom, pojawia się bardzo ważne pytanie o sens takich działań na tego typu 

obszarach. Chęć znalezienia odpowiedzi na nie była jednym z powodów podjęcia takiej 

tematyki badawczej. 

W przypadku tego typu badań można zastosować dwa podejścia metodyczne. Często 

przeprowadza się eksperymenty, w których liczba pokosów i terminy ich wykonania są ściśle 

zaplanowane, stosowane są wyznaczone dawki nawozów itd. Takie podejście nie daje 

jednakże jasnej odpowiedzi na pytanie o wpływ na zgrupowania badanych organizmów 

rzeczywistej gospodarki rolnej, w której wykonywane zabiegi nie zależą w najmniejszym 

stopniu od badacza. Prowadzone przeze mnie badania z założenia nie miały formy 

eksperymentu natomiast wykonałam je w warunkach realnej, typowej dla obszaru 

Lubelszczyzny gospodarki rolnej. Terminy pokosów, ich liczba, sposób koszenia i 

wykonywanie innych zabiegów nie były w najmniejszym stopniu uzgadniane z rolnikami 

użytkującymi łąki. Jedynymi wymaganiami jakich przestrzegali rolnicy były te, które 
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wynikały z realizowanego przez nich pakietu czy wariantu w ramach programu 

rolnośrodowiskowego. 

Badaniami objęłam cztery grupy łąk w różnych systemach użytkowania. Pierwsza z 

nich to łąki użytkowane konwencjonalnie, w sposób typowy dla badanego regionu, bez 

żadnych narzuconych ograniczeń co do sposobu, terminu i liczby pokosów. Łąki te spośród 

wszystkich analizowanych koszone były w sezonie wegetacyjnym najwcześniej (pierwszy 

pokos odbywał się od końca trzeciej dekady maja) i największą liczbę razy. Ponadto na 

niektórych stosowano niewielkie ilości nawozów mineralnych lub organicznych oraz 

sporadycznie, poza okresem zbioru materiału, wypasano niewielkie ilości bydła. Pozostałe 

grupy łąk objęte były trzema różnymi pakietami i ich wariantami w ramach programu 

rolnośrodowiskowego, różniącymi się między sobą ograniczeniami co do liczby pokosów i 

terminu pierwszego pokosu. Pierwsza z nich to łąki w „Pakiecie 3. Ekstensywne trwałe użytki 

zielone” zwane dalej „łąkami w pakiecie ekstensywnym”, na których dopuszczalne było 

koszenie w terminie od 1 czerwca do 30 września i wykonanie nie więcej niż dwóch pokosów 

w roku. Kolejna grupa obejmowała łąki w „Pakiecie 4. Ochrona zagrożonych gatunków 

ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 lub w „Pakiecie 5. Ochrona 

zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (warianty 

4.1 i 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków)” zwane dalej „łąkami w wariancie ptasim”. 

Warianty te były nastawione przede wszystkim na ochronę ptaków i ich siedlisk, a koszenie tu 

było dopuszczalne w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września. Przy czym można było 

tu wykonać tylko jeden pokos w roku. Ostatnia grupa to łąki w „Pakiecie 4. Ochrona 

zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000” lub w 

„Pakiecie 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

Natura 2000 (warianty 4.7 i 5.7 Półnaturalne łąki świeże)” zwane dalej „łąkami w wariancie 

habitatowym”. Celem obu wyżej wspomnianych wariantów było zachowanie walorów 

przyrodniczych półnaturalnych łąk świeżych. Koszenie mogło odbywać się tutaj w terminie 

od 15 czerwca do 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, 

ponadto można było wykonać nie więcej niż dwa pokosy w roku. Na wszystkich łąkach 

objętych pakietami obowiązywało pozostawienie 5 - 10% powierzchni nieskoszonej, przy 

czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części; obowiązywał tu też zakaz 

przeorywania, wałowania i podsiewu. 

W każdym z systemów użytkowania funkcjonowało 8 powierzchni badawczych, na 

których chwytano pająki za pomocą pułapek Barbera. Na każdej powierzchni badawczej w 

ciągu kilku lat przed rozpoczęciem badań obowiązywał taki sam system użytkowania, jak w 
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czasie kiedy je prowadzono. Materiał zbierany był czterokrotnie w ciągu roku (poczynając od 

połowy maja do końca sierpnia) podczas dwutygodniowych sesji zwanych dalej okresami 

badawczymi. 

Wpływ systemu użytkowania łąk na zasiedlającą je araneofaunę oceniłam na podstawie 

analizy szeregu wskaźników charakteryzujących zgrupowania pająków, tj. ich liczebności, 

bogactwa gatunkowego, różnorodności gatunkowej, liczebności i liczby gatunków wybranych 

rodzin i grup funkcjonalnych (gildii) oraz grupy gatunków sklasyfikowanych jako rzadkie. 

Przeprowadzenie analiz na poziomie rodzin i gildii wynikało stąd, iż poszczególne grupy 

pająków mają specyficzne wymagania środowiskowe, różne strategie polowania, sposoby 

dyspersji itd., co sprawia, że mogą one w odmienny sposób reagować na prowadzone na 

łąkach zabiegi pratotechniczne. Ponadto przeanalizowałam skład gatunkowy zgrupowań w 

poszczególnych systemach użytkowania. Wszystkie analizy przeprowadziłam z 

uwzględnieniem czterech okresów badawczych. 

W celu określenia bezpośredniego wpływu pokosu na zgrupowania pająków 

porównałam powyżej wymienione wskaźniki na łąkach nieskoszonych z łąkami, na których 

pokos został już wykonany. Analizy te wykonałam bez względu na to, jakim systemem 

użytkowania objęte były łąki. Przeprowadziłam je oddzielnie dla trzech okresów badawczych 

pomijając pierwszy okres, ponieważ pokosy nie były jeszcze wtedy wykonywane.  

W przypadku dwóch ostatnich okresów uwzględniłam czas jaki upłynął od pokosu, co miało 

pozwolić na ewentualną ocenę, czy jego oddziaływanie na pająki jest krótko, czy 

długoterminowe. 

Wskaźniki charakteryzujące zgrupowania pająków analizowałam z zastosowaniem 

uogólnionych liniowych modeli mieszanych (GLMM). Natomiast wpływ systemu 

użytkowania oraz pokosu na skład gatunkowy określiłam, stosując analizę redundancji (RDA) 

w programie CANOCO for Windows 4.5. 

Przyjęłam hipotezę, że sposób użytkowania łąk będzie wpływał znacząco na 

zgrupowania pająków epigeicznych, a analizowane wskaźniki będą istotnie wyższe na łąkach, 

na których intensywność użytkowania będzie niższa, tzn. tam, gdzie przeprowadzono mniej 

pokosów, a termin pierwszego pokosu został wykonany później w sezonie wegetacyjnym.  

W związku z tym wymienione wskaźniki powinny być niższe na łąkach użytkowanych 

konwencjonalnie w porównaniu do łąk objętych pakietami rolnośrodowiskowymi. Druga 

przyjęta hipoteza zakładała, że wykonanie pokosu będzie negatywnie wpływać na 

zgrupowania pająków epigeicznych, co spowoduje, że analizowane wskaźniki będą niższe na 

łąkach skoszonych, w porównaniu do łąk przed pokosem. 
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Wyniki i wnioski  

Na podstawie trzyletnich badań, w czasie których schwytano ogółem 31 945 dorosłych 

osobników pająków należących do 161 gatunków i 18 rodzin oraz analizy zgromadzonych 

danych udało mi się uzyskać wiele interesujących wyników, dotyczących wpływu systemu 

użytkowania łąk oraz oddziaływania pokosu na zgrupowania pająków epigeicznych. 

Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej. 

1. System użytkowania łąk, nie wpływał na liczebność pająków.  

2. Różnorodność gatunkowa (wyrażona wskaźnikiem Shannona-Wienera) nie różniła się 

pomiędzy analizowanymi systemami użytkowania. 

3. System użytkowania wpływał na bogactwo gatunkowe pająków. Najmniej gatunków 

stwierdziłam na łąkach objętych wariantem habitatowym, najwięcej natomiast na łąkach 

w wariancie ptasim. 

4. Największą liczbę rodzin pająków wykazałam na łąkach w wariancie ptasim. 

5. Stosowany na łąkach system użytkowania nie wpływał na liczebność rodzin 

Tetragnathidae i Lycosidae, natomiast wpływał na liczebność Linyphiidae. Pająki z tej 

ostatniej rodziny były najliczniejsze na łąkach użytkowanych konwencjonalnie, najmniej 

liczne zaś na łąkach w wariancie ptasim.  

6. Liczebność każdej z analizowanych grup funkcjonalnych (gildii) była podobna na łąkach 

we wszystkich systemach użytkowania. 

7. Na wszystkie analizowane wskaźniki wpływał okres, w którym prowadzono badania. 

Ponadto w przypadku części wskaźników, na które system użytkowania nie miał wpływu, 

istotna okazała się jego interakcja z okresem badawczym. Wskazywało to, że system 

użytkowania oddziaływał na te wskaźniki wyłącznie w konkretnych okresach 

badawczych. Nie dotyczyło to jednak pierwszego okresu badawczego, w którym nie 

stwierdzono różnic pomiędzy porównywanymi systemami użytkowania z wyjątkiem 

liczby gatunków należących do gildii „naziemnych łowców”. 

8. Skład gatunkowy zgrupowań pająków we wszystkich systemach użytkowania był 

zbliżony. Badane łąki były zdominowane przez kilka licznych gatunków, które są 

szeroko rozmieszczonymi, typowymi mieszkańcami terenów otwartych: Pardosa 

palustris, Pardosa pullata, Pachygnatha degeeri, Pardosa prativaga, Erigone dentipalpis 

i Erigone atra. Pomimo tego, niektóre mniej liczne gatunki pająków preferowały 

konkretne systemy użytkowania. Dla Walckenaeria atrotibialis, Zora armillata i Ozyptila 

brevipes były to łąki w wariancie ptasim, dla Oedothorax apicatus, O. fuscus, Araeoncus 
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humilis i Pachygnatha clercki łąki użytkowane konwencjonalnie natomiast łąki w 

wariancie habitatowym były preferowane przez Agyneta affinis i Ozyptila westringi. 

9. Podczas badań stwierdzono ogółem 29 gatunków (w sumie 469 osobników) 

zaklasyfikowanych jako rzadkie tzn. takie, które znajdują się na „Czerwonej liście 

zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” lub które są znane z mniej niż 20 stanowisk 

w kraju. Na łąkach użytkowanych konwencjonalnie było to 9 gatunków i 47 osobników, 

w pakiecie ekstensywnym i wariancie habitatowym po 12 gatunków i odpowiednio 140  

i 138 osobników oraz 20 gatunków i 144 osobniki w wariancie ptasim. Jednakże 

statystycznie istotna różnica w liczbie osobników i liczbie gatunków była wykazana 

jedynie pomiędzy łąkami użytkowanymi konwencjonalnie a objętymi wariantem ptasim. 

10. Wykonanie pokosu nie powodowało spadku liczebności, bogactwa gatunkowego oraz 

różnorodności gatunkowej pająków. Dotyczyło to również większości pozostałych 

wskaźników charakteryzujących zgrupowania pająków. Niższe wartości na 

powierzchniach skoszonych w porównaniu do nieskoszonych zaobserwowano jedynie w 

przypadku liczby rodzin (w trzecim okresie badawczym) oraz liczby gatunków 

należących do gildii „naziemnych łowców” (w drugim okresie badawczym).  

11. Pająki z rodziny Linyphiidae oraz gildii „innych łowców”, w której skład wchodzi 

głównie ta rodzina, były liczniejsze na powierzchniach, na których wykonano pokos 

(szczególnie gdy nastąpił on co najmniej 4 – 5 tygodni wcześniej) w porównaniu do 

powierzchni nieskoszonych. 

12. Wykonanie pokosu wpływało na skład gatunkowy zgrupowań pająków. Niektóre gatunki 

takie jak Walckenaeria atrotibialis, Piratula hygrophila wyraźnie preferowały łąki 

nieskoszone, osiągając na nich wyższe liczebności, natomiast inne gatunki (np. Erigone 

dentipalpis) preferowały łąki skoszone.  

 

Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały jedynie umiarkowane różnice 

pomiędzy zgrupowaniami pająków epigeicznych zasiedlających łąki w różnych systemach 

użytkowania. Dotyczyły one niewielu z analizowanych wskaźników, a w przypadku części 

pozostałych, wpływ systemu użytkowania zaobserwowałam jedynie w niektórych okresach 

badawczych. Warto podkreślić, że zgrupowania pająków nie różniły się w ogóle w pierwszym 

okresie, kiedy to na łąkach nie wykonywano jeszcze pokosów. Natomiast różnice pojawiły się 

dopiero w kolejnych trzech okresach, kiedy to łąki były już koszone. Wskazuje to, że 

stosowany system użytkowania jest czynnikiem, który wprawdzie oddziałuje w pewnym 

stopniu na araneofaunę łąk (głównie poprzez reżim wykonywania pokosów), jednak jest to 
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oddziaływanie krótkoterminowe, które w sposób trwały nie różnicuje zgrupowań pająków.  

Po zakończeniu pokosów powstałe różnice zanikają i zgrupowania stają się do siebie 

podobne. 

Ponadto w przypadku większości wskaźników, którymi różniły się zgrupowania na 

analizowanych łąkach, ich wartość nie wzrastała w gradiencie od najbardziej do najmniej 

intensywnego systemu użytkowania. Generalnie łąki objęte programem 

rolnośrodowiskowym, zwłaszcza pakietem ekstensywnym i wariantem habitatowym, nie 

wyróżniały się wyższymi wskaźnikami charakteryzującymi zgrupowania pająków w 

porównaniu do łąk użytkowanych konwencjonalnie. Wskazuje to, że ograniczenia nakładane 

przez te dwa systemy użytkowania, czyli m.in. opóźnienie terminu pierwszego pokosu 

odpowiednio do 1 i 15 czerwca, oraz pozostawienie nieskoszonych fragmentów łąk jako 

refugiów, nie wpływają znacząco pozytywnie na zgrupowania pająków epigeicznych.  

Pewien korzystny wpływ na pająki zauważyłam jedynie w przypadku łąk objętych 

wariantem ptasim, który charakteryzował się najbardziej restrykcyjnymi ograniczeniami co 

do terminu pokosu (pokos dozwolony był tu dopiero od 1 sierpnia), jak również najmniejszą 

liczbą wykonanych pokosów. Prawdopodobnie połączenie tych dwóch czynników jest 

najlepsze dla ochrony różnorodności pająków, na co wskazują również inni autorzy (Cizek i 

in. 2012, Lafage i Pétillon 2014). 

Wydaje się, że negatywny wpływ na pająki może mieć natomiast koncentracja pokosów 

na wielu powierzchniach w jednym okresie sezonu wegetacyjnego, jak miało to miejsce w 

wariancie habitatowym, w którym stwierdzono najmniej gatunków pająków. Potwierdza to 

rezultaty innych badaczy, którzy wykazali, że zsynchronizowane w czasie pokosy, 

prowadzone zwłaszcza na dużych obszarach, niekorzystnie oddziałują na zgrupowania 

stawonogów (Cizek i in. 2012). 

Druga hipoteza, zakładająca negatywny wpływ wykonania pokosu na zgrupowania 

pająków epigeicznych nie została potwierdzona. Pokos nie powodował spadku liczebności, 

bogactwa gatunkowego i różnorodności gatunkowej pająków i większości innych 

analizowanych wskaźników, aczkolwiek wpływał na skład zgrupowań pająków.  

Na skoszonych powierzchniach obserwowałam wyższe liczebności pająków z rodziny 

Linyphiidae oraz gildii „innych łowców”. Mogę przypuszczać, że głównie te pająki 

kolonizują w krótkim czasie skoszony obszar z przyległych siedlisk i tym samym niwelują 

potencjalny spadek liczebności, liczby gatunków i różnorodności gatunkowej araneofauny.  

Przeprowadzone przeze mnie badania dowiodły, że wprowadzenie pakietów 

rolnośrodowiskowych przynosi umiarkowane efekty we wspieraniu różnorodności pająków 
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na obszarach, gdzie prowadzi się ekstensywną gospodarkę rolną, w rozdrobnionym 

krajobrazie, tak jak ma to miejsce w przypadku Lubelszczyzny. Wynikać to może, po 

pierwsze z istnienia wielu naturalnych refugiów (np. miedze, zadrzewienia), w których pająki 

po pokosie mogą się schronić i skąd mogą rekolonizować skoszone obszary. Po drugie, 

znaczne rozdrobnienie krajobrazu przejawiające się w dużej liczbie niewielkich 

powierzchniowo użytków rolnych sprawia, że dużo mniejsze jest prawdopodobieństwo 

przeprowadzenia zsynchronizowanych w czasie i przestrzeni pokosów. Zwykle wielu 

działających niezależnie właścicieli łąk nie kosi ich w tym samym czasie, co daje pająkom 

możliwość ucieczki na nieskoszone obszary. Po trzecie inna, poza koszeniem, działalność 

rolna na łąkach prowadzona jest tu w sposób umiarkowany, co prawdopodobnie sprawia, że 

sam zabieg koszenia nie działa tak destrukcyjnie na pająki.  

W przypadku badanego obszaru wystarczającym działaniem służącym ochronie 

różnorodności pająków epigeicznych jest przede wszystkim zachowanie dotychczas 

stosowanej tu gospodarki rolnej, z ewentualnym opóźnieniem wykonywania pokosów na 

łąkach. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można sformułować kilka zaleceń 

dla gospodarki rolnej, których zastosowanie może się przyczynić do zachowania wysokiej 

różnorodności pająków naziemnych na łąkach kośnych. Należą do nich: 

1. opóźnienie wykonania pierwszego pokosu do sierpnia, jeśli istnieje potrzeba ochrony 

unikatowych zgrupowań pająków czy też rzadkich gatunków, 

2. zapewnienie obecności refugiów – najlepiej naturalnych, np. w postaci miedz, czy też 

powstałych na skutek pozostawienia nieskoszonych fragmentów łąki, jeśli brak 

naturalnych, 

3. wykonywanie nie więcej niż 1 – 2 pokosów w ciągu sezonu wegetacyjnego, 

4. zróżnicowanie pokosów w czasie i przestrzeni. 

Należy jednak pamiętać, iż w przygotowaniu kompleksowych zaleceń dotyczących 

ochrony bioróżnorodności na łąkach świeżych należy wziąć pod uwagę wyniki badań 

dotyczące także innych grup organizmów występujących w tego typu siedliskach. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

 

W 1995 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Biologia w Wyższej Szkole 

Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach). Pracę magisterską pt. „Wpływ temperatury, manganu i żelaza na 

bakteriocynogenne szczepy Yersinia enterocolitica” wykonałam w Katedrze Mikrobiologii 

pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Bukowskiego. Już w trakcie studiów, oprócz 

zainteresowań mikrobiologicznych, rozwijałam swoje zainteresowania zoologiczne, będąc 

członkiem Studenckiego Koła Ornitologicznego i biorąc udział w wyjazdach terenowych i 

obozach naukowych. Po ukończeniu studiów zostałam zatrudniona w Katedrze Zoologii, 

gdzie rozpoczęłam pracę jako członek zespołu naukowców badających biologię różnych 

gatunków ptaków oraz procesy ekologiczne zachodzące w lasach pierwotnych Puszczy 

Białowieskiej. 

Rozpoczynając badania w Puszczy Białowieskiej, zdawałam sobie sprawę, iż jest to 

jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów leśnych Polski, jednak bliższe poznanie tego 

fascynującego lasu utwierdziło mnie w przekonaniu, że może on być znakomitym obiektem 

wielokierunkowych badań. Dlatego też, na wiele lat, związałam swoją pracę naukową z tym 

miejscem.  

Na początku moje zainteresowania naukowe skupiły się wokół fauny bezkręgowców 

zasiedlającej gniazda ptaków gnieżdżących się w dziuplach. Był to dla mnie interesujący 

problem badawczy, zwłaszcza że wysokie liczebności pasożytów zewnętrznych w gniazdach 

zmuszają ptaki do wytwarzania specjalnych mechanizmów obronnych. Efektem moich badań 

były dwie publikacje. W pierwszej z nich zostały przedstawione wyniki badań nad 

zaposożyceniem pchłami gniazd dziuplaków wtórnych w Białowieskim Parku Narodowym 

(IIA18*). Wykazały one, iż liczba zapasożyconych gniazd i liczebności pcheł w gniazdach 

muchołówek białoszyjej i żałobnej oraz sikory ubogiej zajmujących naturalne dziuple były 

bardzo niskie, znacznie odbiegające od rezultatów uzyskanych na innych obszarach. 

Natomiast gniazda muchołówek gnieżdżących się w skrzynkach lęgowych oraz sikor w 

dziuplach, ale na powierzchni ze skrzynkami lęgowymi, charakteryzowały się bardzo 

wysokim poziomem zapasożycenia, zbliżonym do tego, jaki był podawany przez innych 
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autorów, z terenów spoza Puszczy Białowieskiej. Badania wskazały, że dane uzyskane na 

terenach, gdzie funkcjonują skrzynki lęgowe, nie powinny być odnoszone bezkrytycznie do 

obszarów bez skrzynek, a wysokie zapasożycenie gniazd ptaków nie może być postrzegane 

jako cecha gatunkowa. Druga praca dotyczyła występowania roztoczy Gamasina w gniazdach 

dziuplaków wtórych – muchołówek białoszyjej i żałobnej (IID28). Wykazano ogółem 12 

gatunków, z których jeden okazał się nowy dla całej Puszczy Białowieskiej, trzy nowe dla 

polskiej części Puszczy, a kilka po raz pierwszy zostało odnotowanych w ptasich gniazdach. 

Ponadto współpraca z zespołem ornitologów podczas badań prowadzonych w Puszczy 

Białowieskiej zaowocowała publikacją dotyczącą małych ssaków stwierdzanych w dziuplach 

naturalnych oraz w skrzynkach lęgowych zajmowanych przez muchołówki białoszyją i 

żałobną (IIA17). Jak się okazało, ssaki zasiedlały dziuple i skrzynki lęgowe częściej w lasach 

zagospodarowanych niż w pierwotnych drzewostanach w Białowieskim Parku Narodowym. 

Prawdopodobnie atrakcyjność skrzynek lęgowych dla ssaków rośnie w lasach 

zagospodarowanych z powodu braku naturalnych dziupli. Wyniki badań pokazały, że rola 

małych ssaków w ekologii rozrodu dziuplaków wtórnych była niedoceniana w badaniach 

ornitologicznych. 

W trakcie dalszej pracy moje zainteresowania naukowe skupiły się na pająkach.  

U podstawy tych zainteresowań z pewnością leżał fakt, iż w Katedrze Zoologii, gdzie byłam 

zatrudniona, funkcjonował zespół arachnologów, którym kierował prof. dr hab. Marek Żabka. 

To właśnie inspirująca współpraca z prof. Markiem Żabką, a później z prof. dr. hab. 

Wojciechem Staręgą określiła profil mojej dalszej pracy zawodowej i sprawiła, iż od tej pory 

głównym obiektem moich zainteresowań naukowych stały się pająki. 

Puszcza Białowieska, mimo że od dawna stanowiła bardzo atrakcyjne miejsce badań 

dla każdego przyrodnika, nie doczekała się wówczas kompleksowego opracowania 

araneofauny. W związku z tym, w 1998 roku rozpoczęłam badania poświęcone 

zgrupowaniom pająków zasiedlającym lasy liściaste Puszczy Białowieskiej, które stały się 

podstawą mojej pracy doktorskiej. Na przeprowadzenie tych badań uzyskałam środki w 

ramach grantu przyznanego mi przez Komitet Badań Naukowych (Grant KBN nr 

6P04G01417). Rozprawę doktorską pt. „Fauna pająków (Araneae) wybranych typów lasów 

liściastych w Puszczy Białowieskiej” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha 

Staręgi obroniłam w 2003 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Intensywnie zbierany przez cztery lata materiał przy użyciu różnorodnych metod 

pozwolił mi na przeanalizowanie kilku ważnych zagadnień. Dokonałam m.in. porównania 

fauny pająków pod względem różnorodności gatunkowej i struktury dominacji w różnych 
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siedliskach i mikrosiedliskach, uwzględniając również fazy rozwojowe drzewostanów w 

grądach typowych. Jednym z analizowanych problemów była też ocena wpływu antropopresji 

na zgrupowania pająków występujące w wybranych typach lasów liściastych (grądzie, olsie i 

łęgu). Na podstawie uzyskanych wyników sformułowałam zalecenia dla gospodarki leśnej 

dotyczące ochrony zagrożonych wyginięciem i rzadkich gatunków pająków oraz ich 

środowisk.  

Bogaty materiał zebrany w ramach badań pozwolił na przygotowanie szeregu 

publikacji. Przedmiotem dwóch z nich były pająki olsów – bagiennych lasów o 

charakterystycznej mozaikowej, kępkowo-dolinkowej strukturze. Naturalne wahania poziomu 

wody przyczyniają się do znacznej dynamiki zgrupowań organizmów w tym siedlisku, co 

czyni je bardzo ciekawym obiektem badań. Niestety zmiany stosunków wodnych oraz 

osuszanie wielu obszarów prowadzą do degradacji i zaniku tego typu lasów w Europie. 

Ponadto ze względu na bagienny charakter, lasy te są trudno dostępne i dość rzadko stają się 

obiektem badań arachnologicznych, a jeśli już, to materiał zbierany jest w nich najczęściej 

tylko na kępkach, z pominięciem dolinek, w których przez znaczną część roku stagnuje woda. 

Pierwsza praca dotyczyła zgrupowań pająków epigeicznych w olsach we wschodniej Polsce 

(IID26). Wyjątkowa kępkowo-dolinkowa struktura dna lasu, którą cechują się olsy, powinna 

sprzyjać występowaniu tam specyficznej fauny pająków. Na podstawie przeprowadzonych 

badań nie udało się jednak wyodrębnić grupy gatunków, które można byłoby uznać za 

charakterystyczne dla olsów. Natomiast porównanie fauny olsu pierwotnego i poddanego 

antropopresji wskazało, iż pomimo podobieństw w składzie gatunkowym i strukturze 

dominacji, różnorodność gatunkowa pająków w pierwotnym olsie zlokalizowanym w 

Białowieskim Parku Narodowym była wyższa niż w lesie znajdującym się w 

zagospodarowanej części Puszczy.  

Kolejna praca poświęcona była porównaniu araneofauny zasiedlającej kępki i dolinki 

olsu pierwotnego w Białowieskim Parku Narodowym (IIA6). W publikacji tej 

przeanalizowano również wpływ struktury roślinności oraz wilgotności na liczbę osobników 

oraz gatunków pająków zasiedlających ten typ lasu. Kępki, jak się spodziewano, 

charakteryzowały się większym bogactwem i różnorodnością gatunkową w porównaniu do 

dolinek. Wykazano jednak, że niektóre gatunki (Oedothorax gibbosus i Oedothorax retusus) 

wyraźnie preferowały dolinki, osiągając w nich kilkukrotnie wyższe liczebności niż na 

kępkach. Badania nie dowiodły wpływu struktury roślinności na liczebność i bogactwo 

gatunkowe pająków, natomiast stwierdziłam pozytywny wpływ wilgotności na pająki. 

Istotnym wnioskiem, który wypływa z pracy, jest to, że badania, w których materiał 
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pozyskuje się tylko na kępkach, nie ujawniają rzeczywistej struktury i dynamiki zgrupowań 

pająków w olsach. Do poznania pełnej struktury należy zbierać materiał w obu 

mikrohabitatch – na kępkach i w dolinkach.  

Prowadzone przeze mnie badania w Puszczy Białowieskiej obejmowały również faunę 

pająków zasiedlającą pnie drzew z uwzględnieniem jej zmian w kolejnych miesiącach roku w 

różnych typach lasów liściastych (IIA2). Pnie okazały się siedliskiem bogatym w pająki – 

łącznie stwierdziłam tu 43 gatunki. Dla niektórych z nich (Amaurobius fenestralis, Anyphaena 

accentuata, Segestria senoculata, Neriene montana), regularnie odnotowywanych na pniach 

podczas całego okresu badań, jest to typowe miejsce bytowania. Dla pozostałych gatunków 

pnie są tymczasowym lub przypadkowym habitatem oraz miejscem zimowania.  

Zajęłam się również zagadnieniem przestrzennego rozmieszczenia pająków o różnych 

rozmiarach ciała w wielowarstwowym siedlisku lasu pierwotnego (IIA5). Rozmiar ciała jest 

jednym z najważniejszych atrybutów organizmów żywych, a znajomość wzorców 

przestrzennego rozmieszczenia współwystępujących gatunków o różnych rozmiarach ciała 

może przyczynić się do zrozumienia wielu procesów ekologicznych. W pracy 

przeanalizowałam rozmieszczenie gatunków pająków o różnej wielkości w wybranych 

mikrosiedliskach leśnych: na powierzchni gruntu, na roślinności zielnej, na pniach oraz na 

liściach drzew. Badania wykazały, że warstwa gruntu była zamieszkana przez gatunki o 

najmniejszych rozmiarach, podczas gdy większe gatunki zamieszkiwały rośliny zielne i liście, 

największe zaś pnie. W pracy przedyskutowałam kilka potencjalnych mechanizmów, które 

mogą odpowiadać za taki wzorzec przestrzennego rozmieszczenie gatunków. Należą do nich: 

warunki mikroklimatyczne (tj. temperatura, wilgotność), drapieżnictwo (głównie ze strony 

ptaków) i wartość odżywcza ofiar pająków. Bardzo prawdopodobną przyczyną różnic w 

wielkości gatunków pająków między warstwą gruntu a innymi mikrohabitatatmi jest złożona 

struktura warstwy ściółki stwarzająca wiele potencjalnych nisz, które mogą być zajmowane 

przez dużą liczbę gatunków o niewielkich rozmiarach. 

Istotnym aspektem mojej pracy były również badania dotyczące gatunków rzadkich i 

zagrożonych w Puszczy Białowieskiej (IID13, IID17, IID25). Badania te dowiodły, że lasy 

Puszczy są ważną ostoją takich gatunków. Spośród 245 gatunków, które wykazałam w trakcie 

prowadzonych tu badań, 20 to gatunki umieszczone na „Czerwonej liście zwierząt ginących i 

zagrożonych w Polsce”, a 11 to gatunki wykazane z mniej niż 20 stanowisk w naszym kraju. 

W sumie ok. 13% wszystkich stwierdzonych gatunków zostało zaklasyfikowanych jako 

rzadkie, z czego prawie połowa, to gatunki o zasięgach północnych, dla których Puszcza 
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Białowieska jest ważnym refugium. Zwłaszcza wilgotne lasy – olsy i łęgi jesionowo-olszowe 

okazały się szczególnie bogate w gatunki rzadkie. 

Jako specjalista zajmujący się fauną pająków współpracowałam również z Instytutem 

Badawczym Leśnictwa w ramach opracowania wyników badań monitoringowych 

prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Badania te wykazały występowanie naturalnych 

fluktuacji w liczebności i składzie gatunkowym zgrupowań pająków (IID23). 

Kontynuacją moich zainteresowań związanych z rozmieszczeniem pająków w lasach, 

było włączenie się w badania prowadzone w dużej skali geograficznej nad pająkami w 

koronach drzew w strefie borealnej (IIA10). Badania te dowiodły, iż liczebność, 

różnorodność taksonomiczna i funkcjonalna pająków nadrzewnych zmniejszała się wraz z 

szerokością geograficzną, co najprawdopodobniej spowodowane było zwiększającą się w tym 

gradiencie presją drapieżników (ptaków). Iglaste gatunki drzew charakteryzowały się większą 

liczebnością i różnorodnością pająków niż liściaste (brzozy). Jednak spadek liczebności i 

różnorodności taksonomicznej pająków nadrzewnych wraz z gradientem geograficznym nie 

różnił się między gatunkami iglastymi i liściastymi. Natomiast spadek różnorodności 

funkcjonalnej pająków wraz z szerokością geograficzną był wyraźniejszy na brzozach niż w 

przypadku drzew iglastych. Ponadto euryfagiczne pająki wykazywały silniejszy spadek 

liczebności i różnorodności taksonomicznej wraz z szerokością geograficzną niż bardziej 

wyspecjalizowane steno- i oligofagiczne pająki. 

Od 2003 roku zaangażowałam się we współpracę z Centrum Badań Ekologicznych 

PAN w ramach projektu poświęconego ekologii wysp Pojezierza Mazurskiego (grant 

zamawiany nr PBZ-KBN-087/P04/2003). Wynikiem tej współpracy była seria prac 

poświęconych różnym problemom ekologicznym, które były analizowane z wykorzystaniem 

m.in. pająków jako grupy modelowej (IIA1, IIA11, IIA15, IIA16). 

Jeden z tych problemów dotyczył wzorców współwystępowania gatunków. Z jednej 

strony mniej prawdopodobne jest współwystępowanie gatunków zajmujących podobną niszę 

niż gatunków zajmujących różne nisze. Natomiast z drugiej strony istnieje teoria mówiąca o 

tym, że gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych powinny występować razem 

częściej, niż sugeruje to losowe prawdopodobieństwo ich współwystąpienia. Badania 

prowadzono na zgrupowaniach pająków zasiedlających dwa kompleksy wysp: jeden na 

jeziorze Wigry oraz drugi na jeziorach Nidzkie, Bełdany i Mikołajskie (IIA15). W wyniku 

badań stwierdzono zarówno zagregowane, jak i losowe współwystępowanie gatunków z tego 

samego rodzaju i znaczną tendencję do segregacji gatunków między rodzajami. Wykazano 
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również, że gatunki z tego samego rodzaju reagują podobnie na istotne zmienne 

środowiskowe. 

W projekcie badano również wpływ zaburzeń antropogenicznych powodowanych 

obecnością turystów na wyspach na liczebność, bogactwo gatunkowe oraz wzorce 

współwystępowania gatunków pająków (IIA16). Na podstawie badań udało się stwierdzić, że 

pewne zaburzenia w strukturze zgrupowań pająków mogą świadczyć o czynnikach 

negatywnie działających na ekosystem. Zaburzenia te są widoczne znacznie wcześniej nim, 

możliwe jest stwierdzenie zmian w bogactwie gatunkowym i liczebności analizowanych 

zgrupowań. Efekty przeprowadzonych badań z pewnością mogą znaleźć zastosowanie w 

ochronie bioróżnorodności. 

Kolejny z analizowanych problemów dotyczył zmian β-różnorodności na różnych 

poziomach troficznych na wyspach jeziora Wigry, a do badań włączono oprócz pająków, 

również rośliny oraz roślinożerne, wszystkożerne i drapieżne biegaczowate (IIA1). Wyniki 

wskazały, że na większych wyspach udziały drapieżników i generalistów środowiskowych są 

niższe niż na mniejszych wyspach. Ponadto nisze środowiskowe i nakładanie się nisz były 

najwyższe u drapieżników. Zróżnicowanie szerokości niszy środowiskowej wśród gatunków 

zwiększyło się przy wyższych poziomach troficznych. 

Przy okazji badań prowadzonych na wyspach jeziora Wigry stwierdzono rzadki w 

Polsce gatunek pająka – Emblyna brevidens, na którego temat została opublikowana praca 

(IID20). Gatunek ten, związany z siedliskami podmokłymi, a jednocześnie dobrze 

nasłonecznionymi, znany jest z pojedynczych stanowisk w kilku krajach europejskich. 

W swojej pracy zawodowej uczestniczyłam również w badaniach dotyczących 

różnych ekologicznych zagadnień, związanych z metabolizmem i jego związkiem z masą 

ciała oraz zagęszczeniem organizmów, w których pająki były wykorzystywane jako grupa 

modelowa (IIA9, IIA12, IID12). 

W 2005 roku odbyłam dwumiesięczny staż naukowy w zespole prof. Davida Wise’a 

(University of Kentucky, Lexington, USA) prowadzącym wielokierunkowe badania 

ekologiczne, których głównym obiektem badawczym były pająki. Podczas stażu brałam udział 

w badaniach terenowych i laboratoryjnych prowadzonych przez członków zespołu prof. Davida 

Wise’a, a także uczestniczyłam w zajęciach ze studentami i seminariach naukowych. 

Równocześnie z wyżej opisanymi badaniami angażowałam się w pracę nad 

różnorodnością bezkręgowców w położonych na Nizinie Południowopodlaskiej rezerwatach 

przyrody: „Dębniak”, „Stawy Broszkowskie” oraz „Stawy Siedleckie”. Tego typu badania o 

charakterze faunistycznym czy faunistyczno-ekologicznym dostarczają wielu cennych danych 
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na temat rozmieszczenia, bogactwa gatunkowego i różnorodności organizmów, które mogą 

być podstawą zastosowania odpowiednich metod ochrony na określonym terenie. Jest to 

niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku takich grup jak pająki, ponieważ wiedza na temat 

rozmieszczenia, zasięgów czy też preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków w 

dalszym ciągu jest fragmentaryczna. Badania nad pająkami i wijami w rezerwacie leśnym 

„Dębniak” dostarczyły wiedzy na temat różnorodności fauny dominujących siedlisk tego 

rezerwatu i zaowocowały przygotowaniem dwóch publikacji naukowych (IID15, IID18). 

Interesujące okazało się również zagadnienie dotyczące różnorodności pająków 

występujących w rezerwatach przyrody „Stawy Broszkowskie” oraz „Stawy Siedleckie”. Oba 

te kompleksy stawów charakteryzują się dużym zróżnicowaniem siedlisk, co sprzyja bogatej 

faunie i florze oraz skupianiu na stosunkowo niedużym obszarze gatunków o skrajnie różnych 

preferencjach środowiskowych. Rezerwaty okazały się ostoją 15 rzadkich i zagrożonych 

gatunków pająków zamieszczonych na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w 

Polsce”, z których część to gatunki związane z siedliskami podmokłymi (Tetragnatha 

reimoseri, Pardosa sphagnicola, Marpissa radiata), a część to gatunki preferujące suche i 

nasłonecznione habitaty (Pellenes tricuspidatus, Alopecosa schmidti) (IID1, IID10, IID14, 

IID16, IID21).  

Problem ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków pająków nie był dla mnie nowy, 

ponieważ już wcześniej przygotowując charakterystykę pająka skaczącego – strojnisia 

nadobnego (Philaeus chrysops) do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, zainteresowałam się 

zagrożeniami tej grupy zwierząt w Polsce (IID24). 

Badania nad różnorodnością biologiczną prowadziłam również jako wykonawca 

projektu dotyczącego zróżnicowania siedlisk i różnorodności biologicznej wybranych grup 

stawonogów w dolinie Bugu (Grant MNiSW nr N304 113 32/4128). O wyborze takiego 

miejsca badań zdecydował fakt, iż Bug zaliczany jest do dziewięciu rzek mających kluczowe 

znaczenie dla zachowania bioróżnorodności w Europie. Jest to świetny obiekt pozwalający na 

poznanie wpływu czynników środowiskowych i wzajemnych zależności w zgrupowaniach 

badanych organizmów oraz określenie ich roli w kształtowaniu różnorodności biologicznej 

ekosystemu dużej doliny rzecznej o naturalnym charakterze. Dobrym wstępem do prac nad 

projektem było przygotowanie dwóch przeglądowych publikacji dotyczących pająków Niziny 

Mazowieckiej (IID27) oraz pająków doliny Bugu (IID22).  

Bogaty materiał arachnologiczny zebrany w ramach projektu stał się podstawą kilku 

publikacji, których byłam współautorem. Jedna z nich poświęcona była różnorodności wijów 

– pareczników (Chilopoda) w różnych typach siedlisk w dolinie Bugu, która ponadto donosiła  
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o jednym nowym gatunku dla fauny Polski Lithobius dudichi (IIA8). W kolejnej pracy 

opisałam wpływ typu siedliska i jego złożoności na rozmiar dwóch gatunków pająków z 

rodziny Lycosidae – Alopecosa cuneata i Alopecosa pulverulenta (IIA3). Badania wykazały, 

że oba gatunki osiągały większe rozmiary ciała w siedliskach o bardziej złożonej strukturze 

roślinności, czego prawdopodobną przyczyną mogła być selektywnie działająca presja ze 

strony drapieżników, głównie ptaków wybierających większe okazy pająków. Wśród 

zebranych w dolinie Bugu gatunków były również gatunki pająków nowe dla fauny Polski, a 

dane dotyczące dwóch z nich (Glyphesis taoplesius i Walckenaeria incisa) zostały 

opublikowane (IIA4, IID9). 

Poza głównym nurtem moich badań włączyłam się również w badania behawioralne 

dotyczące sposobów polowania piaskuna wydmowego Yllenus arenarius. Ich celem było 

sprawdzenie, czy zwiększona widoczność pająków na podłożu ma wpływ na skuteczność ich 

polowania (IIA13). Okazało się, że kolor podłoża miał znaczący wpływ na dystans 

wykonywanych skoków, prędkość zbliżania się i sukces łowiecki. Na jasnym podłożu 

kryptycznie ubarwione pająki atakowały z bliższych odległości, zbliżały się do ofiary z 

większą prędkością i bardziej skutecznie polowały niż na ciemnym.  

W 2011 roku rozpoczęłam prace nad projektem pt. „Ochrona różnorodności 

gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w 

woj. lubelskim” realizowanym w partnerstwie z Instytutem Uprawy, Nawożenia i 

Gleboznawstwa PIB w Puławach, a współfinansowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy. Od 2012 roku jako kierownik (koordynator) ze strony UPH w 

Siedlcach – partnera projektu, przez ponad pięć lat byłam odpowiedzialna za realizację części 

projektu dotyczącej badań nad różnorodnością pająków w wybranych typach siedlisk na 

użytkach rolnych. Do najważniejszych zagadnień realizowanych przez zespół 

arachnologiczny należały: zbadanie i ochrona różnorodności gatunkowej pająków na cennych 

przyrodniczo siedliskach na użytkach rolnych, analiza wpływu zabiegów stosowanych w 

programie rolnośrodowiskowym na różnorodność pająków, stworzenie podstaw monitoringu 

pająków na terenach rolniczych oraz przygotowanie zaleceń zmian w programie 

rolnośrodowiskowym umożliwiających ochronę różnorodności gatunkowej pająków. Projekt 

ten realizowany był na terenie województwa lubelskiego, które charakteryzuje się przewagą 

niewielkich gospodarstw, dużym rozdrobnieniem i mozaikowatością krajobrazu rolniczego 

oraz znacznym udziałem obszarów cennych przyrodniczo. Badania efektów programów 

rolnośrodowiskowych w tego typu krajobrazie są rzadkością w skali Europy. 
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W ramach Projektu powstało kilka ważnych opracowań, których byłam współautorem. 

Należy do nich „Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności” (IID7). 

Publikacja ta, skierowana zarówno do naukowców, jak i rolników, omawia szczegółowo 

wpływ różnorakich praktyk rolniczych, służących zachowaniu bioróżnorodności wielu grup 

organizmów oraz ochronie ich siedlisk. W związku z tym, iż istnieje potrzeba sprawdzenia 

efektywności programu rolnośrodowiskowego realizowanego w naszym kraju, w ramach 

Projektu została zaproponowana metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów 

bioróżnorodnościowych programu dla różnych grup organizmów (IID3, IID4, IID5). 

Realizacja projektu zbiegła się również z wdrażaniem w naszym kraju nowej edycji programu 

rolnośrodowiskowego (obecnie działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne) na lata 2014 - 

2020 i wyniki naszej pracy posłużyły do stworzenia rekomendacji zmian w tym programie. 

Istotne dla zachowania bioróżnorodności było zamieszczenie w rekomendacjach zaleceń 

dotyczących ochrony bezkręgowców, w tym pająków (IID6). Ten praktyczny wymiar badań, 

w których brałam udział miał dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ umożliwił 

aplikacyjne wykorzystanie wyników mojej pracy badawczej.  

Na podstawie bogatych danych zebranych w ramach projektu zostały opublikowane 

wyniki dotyczące różnorodności roślin, prostoskrzydłych oraz rzadkich gatunków pająków w 

zbożach (IID2, IID11). Ponadto część materiału stała się podstawą przygotowanej przeze 

mnie monografii naukowej poświęconej wpływowi sposobów użytkowania łąk na 

zgrupowania pająków epigeicznych, która została szczegółowo przedstawiona powyżej jako 

osiągnięcie naukowe.  

Bardzo pomocny w realizacji projektu był miesięczny staż, który odbyłam w 2011 

roku w Szwajcarii na Uniwersytecie w Bernie, gdzie pracuje zespół ekologów zajmujący się 

badaniem wpływu zabiegów stosowanych na użytkach rolnych i efektów programu 

rolnośrodowiskowego na różnorodność wybranych grup organizmów, w tym pająków. 

Współpraca, która została nawiązana, w znacznym stopniu wpłynęła na prowadzone przez 

mnie w ramach projektu badania, a także pozwoliła na przygotowanie dwóch publikacji 

naukowych, których byłam współautorem (IIA4, IIA7). W pierwszej pracy wykazano, iż 

ważnym czynnikiem, który wpływa pozytywnie na liczebność pluskwiaków i pająków na 

ekstensywnie użytkowanych łąkach w Szwajcarii jest opóźnienie terminu pierwszego pokosu.  

Nie stwierdzono natomiast by pozostawianie nieskoszonych fragmentów łąk, jako refugiów 

miało pozytywny wpływ na te dwie grupy zwierząt (IIA7). Druga praca dotyczyła możliwości 

ustalenia zrównoważonego sposobu użytkowania górskich i subalpejskich łąk testując wpływ 

nawożenia i nawadniania na zgrupowania naziemnych bezkręgowców – pająków i chrząszczy 
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(IIA4). Wykazano w niej, że pająki osiągały najwyższe liczebności w umiarkowanie 

intensywnym sposobie użytkowania, chrząszcze osiągały zaś najwyższe liczebności w 

najbardziej intensywnym sposobie użytkowania. Nie udowodniono natomiast wpływu 

intensyfikacji użytkowania na bogactwo gatunkowe i β-różnorodność pająków i chrząszczy. 

Podsumowując, w ciągu całej pracy zawodowej realizowałam różnorodną tematykę 

badawczą, ale moje zainteresowania naukowe skupiały się głównie wokół wpływu 

naturalnych i antropogenicznych czynników na różnorodność wybranych grup organizmów, 

w szczególności pająków. Interesowały mnie również problemy badawcze związane z 

rozmieszczeniem organizmów w siedlisku. Oprócz badań ekologicznych angażowałam się 

także w badania faunistyczne, doceniając ich znaczenie ze względu na dostarczanie 

podstawowych danych o występowaniu i wybiórczości środowiskowej gatunków czy ich 

zasięgach. Jest to szczególnie ważne w przypadku pająków, o których wiedza w tym zakresie 

jest ciągle dość skąpa. Moje badania miały zarówno charakter podstawowy, jak i aplikacyjny. 

W swojej działalności naukowej nawiązywałam współpracę z innymi specjalistami z kraju i 

zagranicy. Pozyskiwałam również środki finansowe na realizację kolejnych przedsięwzięć 

badawczych. W rezultacie brałam udział w realizacji pięciu projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych (pozauczelnianych) i zdobywałam doświadczenie, pracując w zespołach 

zarówno jako wykonawca, jak i kierownik. Na każdym etapie swojej pracy zawodowej 

przywiązywałam dużą wagę do kształcenia młodej kadry, angażując do współpracy naukowej 

studentów, czego wynikiem były prace magisterskie, licencjackie oraz wspólne publikacje. 

Wyniki prowadzonych badań w trakcie mojej działalności naukowej prezentowałam i 

dyskutowałam na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. W trakcie 

swojej kariery naukowej nabyłam wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pozwalają mi 

zarówno na planowanie, jak i prowadzenie badań terenowych oraz laboratoryjnych, a także 

publikowanie ich wyników. 

W przyszłości planuję kontynuowanie badań w zakresie dotychczas podejmowanej 

tematyki, uwzględniając praktyczne wykorzystanie wyników badań w ochronie 

bioróżnorodności w naturalnych i antropogenicznych habitatach.  

 

* Spis cytowanej w tej części autoreferatu literatury znajduje się w Załączniku 4. Wykaz 

opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach 

dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki, w tabelach w punktach II A oraz II D. 
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