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Streszczenie 

W ostatnich latach w Europie prowadzi się intensywne badania nad występowaniem 

i aktywnością krocionogów szczególnie w kontekście ich masowych pojawów. Licznie 

wędrujące krocionogi pozostają uciążliwością zarówno w miejscu pracy jak i podczas 

odpoczynku człowieka gromadząc się wokół oraz wpełzając do środka budynków 

mieszkalnych. Krocionogi (Diplopoda) są po owadach (Insecta) i pajęczakach (Arachnida) 

trzecią najbardziej zróżnicowaną morfologicznie i najliczniejszą gromadą stawonogów 

(Arthropoda). U krocionogów w toku ewolucji segmenty ciała ulegają zespoleniu i 

zaopatrzone są w podwójny komplet odnóży. Z analizy dostępnej literatury wynika, że w 

Polsce łącznie opisano dotychczas 94 gatunków krocionogów. Taksony oznaczane są na 

podstawie pokroju i kształtu ciała, liczby budujących go segmentów, morfologii głowy i 

jej elementów. Ponadto oceniane są cechy oskórka (kutikuli), oraz lokalizacja i morfologia 

organów rozrodczych wraz z narządami pomocniczymi (gonopodami i telopodami). W 

sytuacji zagrożenia krocionogi zwijają się chowając brzuszną stronę ciała i wydzielają 

sekrecje. 

Chemiczne sekrecje krocionogów mają udokumentowany w literaturze status 

substancji obronnych o działaniu repelencyjnym lub usypiającym oraz toksycznym wobec 

różnych grup organizmów w tym drapieżników krocionogów. Polydesmida poza 

związkami cyjanogennymi jak np. cyjanowodór i mandelonitryl wytwarzają: benzaldehyd, 

fenol. Przedstawicielem tego rzędu jest Oxidus gracilis (C.L.Koch, 1847) (Polydesmida), 

gatunek występujący także w Europejskich szklarniach i inspektach. Substancje 

wydzielane przez węzławca szklarnianego są cuchnące i po dłuższej ekspozycji powodują 

bóle głowy. Przedstawicielami krocionogów z Juliformia obecnymi w polskiej faunie to: 

Choneiulus palmatus (Nemec, 1895), Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864), C. 

latestriatus (Curtis, 1845), i Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) a ich sekrecje 

zawierają w zmiennych ilościach chinony i liczne pochodne np. beznochinon, hydrochinon 

w tym 1,4 benzochinon o działaniu rakotwórczym. Większość doniesień z literatury 

odnośnie znaczenia medycznego krocionogów dotyczy procesów po kontakcie i zmian 

dermatologicznych, które są niezwykle bolesne i wymagają długotrwałego leczenia. 

Zmiany dotyczą głównie odsłoniętych części ciała, skóry kończyn, twarzy i szyi, 

uszkodzenia oczu. Ponadto w literaturze znajdujemy informacje o pasożytnictwie 

rzekomym (pseudoparaitismus) krocionogów zwyczajowo wolnożyjących, które 
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incydentalnie przeżywały w mikrohabitacie układu pokarmowego lub moczowego 

człowieka. 

Krocionogi żywiąc się butwiejącymi szczątkami roślinnymi wspomagają proces 

przemiany materii organicznej w glebie, lecz w szczególnych okolicznościach mogą 

uszkadzać wschodzące rośliny i niszczyć uprawy. Rodzime gatunki Blaniulus guttulatus, 

Choneiulus palmatus, Cylindroiulus caeruleocinctus mogą powodować duże straty w 

uprawach truskawek, ziemniaków, buraka cukrowego, ogórków, grochu, fasoli, 

słonecznika oraz na plantacjach. Diplopoda w trakcie migracji przenoszą się na rozwijające 

się zasiewy. Uszkadzają korzenie bądź drążą wąskie tunele w bulwach i cebulach zarówno 

zdrowych jak i uprzednio osłabionych i chorych roślin stając się pierwotnymi lub wtórnymi 

szkodnikami. Introdukcja i uprawa roślin nierodzimych w przydomowych ogródkach, na 

terenie szklarni i w parkach sprzyja ekspansji gatunków zawleczonych np. Oxidus gracilis. 

Krocionogi nazywane są „przetwarzającymi ściółkę inżynierami ekosystemu”. 

Obieg substancji odżywczych jest podstawowym procesem warunkującym prawidłową 

dynamikę ekologiczną środowiska. Wraz z intensywnym rozwojem gospodarki i 

przemysłu wydobywczego oraz postępującym zanieczyszczeniem środowiska 

poszukiwane są metody rekultywacji terenów poprzemysłowych z udziałem 

biokomponentów. Aktywność krocionogów sprzyja powstawaniu dogodnych warunków i 

siedlisk dla pionierskich gatunków w procesie wtórnej sukcesji. Po zalesieniu terenu 

obserwuje się szybki rozkład ściółki.. Szerokie spektrum troficzne krocionogów pozwala 

na usuwanie trocin będących odpadem w przemysłowej obróbce drewna. Z wyłącznym 

udziałem mikroorganizmów jest to proces niezwykle czasochłonny. Rosnący popyt na 

produkty sektora drzewnego skłania do refleksji nad nowymi rozwiązaniami. 

Wykorzystanie makrofauny glebowej jako biokomponentu to jeden z argumentów, a 

wiodącym jest propagacja zalesiana nieużytków rolnych, terenów pozrębowych oraz o 

znacznym stopniu degradacji. 

Wśród zagadnień dotyczących agronomii pojawia się pytanie o obniżenie kosztów 

produkcji z jednoczesnym zachowaniem wysokich standardów, jakości i czystości 

zbiorów. Odchody uzyskane z przekształcenia roślinnej materii i ściółki wchodzą w skład 

kompostu produkowanego przez krocionogi. Posiada on więcej składników pokarmowych 

niż pozostałości organiczne, poprawia wzrost roślin uprawnych i warzyw. Proponowane 

jest zastosowanie „millikompostu”: wraz z wspomagającymi wzrost roślin bakteriami 

(rhizobia) i grzybami (mikoryza). Stosowanie biokompostu do nawożenia spowoduje 

ograniczenie zużycia nawozów sztucznych. 
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Na rozprzestrzenienie geograficzne oraz strukturę przestrzenną populacji 

krocionogów wpływają czynniki abiotyczne i biotyczne. W pierwszej grupie znajdujemy 

edaficzne: typ gleby jej odczyn, temperatura, wilgotność, porowatość i związana z tym 

dystrybucja mikro, makro elementów w tym metali ciężkich oraz klimatyczne: temperatura 

powietrza, wilgotność i ilość światła. Z ekologicznego punktu widzenia większość 

krocionogów wykazuje słabe zdolności kompensacyjne (stenotopia), pod wpływem 

jednego elementu ograniczającego cała populacja może ulec wyginięciu, mimo iż 

zachowane są optymalne wartości dla pozostałych czynników. Biotyczne określa zespół 

współzależności między gatunkowych (drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja) i 

wewnątrz gatunkowych (struktura przestrzenna populacji). Procesy z biologii rozwoju 

Diplopoda jak też brak wrogów naturalnych wpływają znacznie na liczebność populacji. 

Strategie rozwojowe jak partenogeneza i periodomorfoza faworyzuje gatunki zdolne do 

szybkiego namnażania oraz lepszego wykorzystania zasobów pokarmowych środowiska i 

poszerzeniu zasięgu geograficznego. 

Współwystępowanie zróżnicowanych biotopów oraz sprzyjające warunki 

środowiska ułatwiają wzrost liczebności krocionogów, których populacje mogą osiągać 

tysiące osobników na metr kwadratowy. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za 

wyżej wymienione zjawiska z zakresu biologii i ekologii grupy pozwoliłoby na 

opracowanie metod ograniczania populacji krocionogów w tym bezpiecznych sposobów 

zwalczania szkodników. Gradacja migrujących stawonogów powoduje szereg uciążliwości 

oraz zagrożenia zdrowotne. Krocionogi licznie pojawiają się w strefach zamieszkania oraz 

terenach związanych z działalnością człowieka, co podnosi znaczenie grupy w aspekcie 

synantropizacji. Porównanie różnych środowisk; obszarów objętych wpływem człowieka, 

pomoże w poznaniu wymagań środowiskowych gatunków synantropijnych oraz umożliwi 

prognozowanie wpływu Diplopoda na życie ludzi. 

Biorąc pod uwagę destruktywny dla środowiska rozwój gospodarki i rosnący popyt 

na zasiedlanie nowych terenów znacznie grupy w bioindykacji jest tematem wartym 

rozwinięcia. Metale ciężkie i radionuklidy charakteryzuje niska mobilność i penetracja w 

profilu gleby, co umożliwia dostęp do systemu korzeniowego i ułatwione przyswajanie 

przez rośliny, w procesie fitoremediacji. W dalszej konsekwencji szkodliwe substancje 

kumulowane są w kolejnych elementach łańcucha pokarmowego oraz bezpośrednio 

zanieczyszczają składniki pokarmu i wodę stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia 

człowieka. 
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Celem pracy było poznanie bioróżnorodności gatunkowej Diplopoda w siedliskach 

antropogenicznych Lublina. Elementem opracowania było zebranie informacji na temat 

występowania oraz określenie wymagań ekologicznych krocionogów. Poznanie wpływu 

czynników biotycznych i abiotycznych na diplocenozę, pomoże w przewidywaniu 

zagrożeń związanych z sezonowymi pojawami i masowymi migracjami tych stawonogów 

w otoczeniu człowieka. Za pomocą analizy pierwiastkowej materiału zebranego z 

synantropijnych stanowisk Lublina podjęto próbę oceny roli krocionogów w bioindykacji.  

Wieloaspektowe badania prowadzone były w tak szerokim zakresie po raz pierwszy 

na obszarze Lubelszczyzny i w Polsce. 

Zbioru krocionogów dokonywano w stanowiskach antropogenicznych miasta 

Lublina. Obszar wyżyny Lubelskiej charakteryzuje klimat kontynentalno- wilgotny a 

dominującą rzeźbą terenu są wyżyny wapienne i lessowe. Badania faunistyczne 

prowadzono w latach 2018-2021. Zbioru krocionogów w stanowiskach badawczych 

dokonywano przez okres minimum dwóch lat raz w miesiącu. Materiał oznaczono do 

gatunku. Próbki krocionogów kolekcjonowano z zastosowaniem bezprzynętowych, 

żywiołowych pułapek glebowych typu Barbera. Krocionogi w środowisku zbierano także 

bezpośrednio ze ściółki, spod kory, spod pni i leżanin oraz kamieni. W ogrodach zbierano 

krocionogi spod donic i z kompostowanej materii oraz z inspektów. Czas poświęcony 

aktywnemu poszukiwaniu okazów wynosił 30 minut na stanowisko. Ponadto zamontowano 

modyfikowane pułapki wielopoziomowe do oceny zdolności grupy do penetracji w profilu 

gleby. Różne warianty zbioru, umożliwiają określanie zmian aktywności i preferencji 

siedliskowych badanych organizmów. Pułapki funkcjonowały także okresie zimowym. W 

trakcie badań terenowych i laboratoryjnych prowadzono dokumentację fotograficzną.  

W analizie instrumentalnej oznaczono zmiany wilgotności względnej i temperatury 

w badanych stanowiskach oraz jednorazowo odczyn gleby. W ocenie ekotoksykologicznej 

zastosowano metodę Spektrometrii Absorbcji Atomowej ze wzbudzeniem w płomieniu 

acetylen-powietrze. Wykonano testy na zawartość pierwiastkową w próbkach gleby, w 

krocionogach oraz w materiale roślinnym. 

Miejsce doświadczalne Górki Czechowskie zlokalizowane jest w zbiorowisku 

leśnym w lessowym zboczu doliny rzeki Czechówki, gdzie dominowała roślinność 

ruderalna i antropogeniczne zbiorowiska leśne. Krocionogi zbierano z pułapki 

wielopoziomowej położonej blisko zabudowań jednorodzinnych altanek z inspektami 

ogrodami działkowymi. 
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Ogród i inspekty na terenie Zakonu Urszulanek położony jest w ścisłym centrum 

miasta, odgrodzony zabudową i murem. Szata roślinna charakteryzuje się znacznym 

zróżnicowaniem wiekowym i jest pozostałością po dawnych założeniach ogrodowych. 

Krocionogi zbierano z pułapki wielopoziomowej zlokalizowanej przy wysypisku z materią 

kompostową oraz z powierzchni ziemi jak też ze ściółki i spod wykrotów w obszarze 

ogrodu i inspektów z uprawami o użytkowym charakterze. 

Park Ludowy, był to obszar zalewowy rzeki Bystrzycy. Po melioracji na jego 

terenie wykonano nasadzenia planowe, które zdegenerowały w ruderalne. Rewitalizacja 

przyrodnicza Parku Ludowego rozpoczęta w marcu 2019 trwała do grudnia 2020 roku, co 

wpłynęło na wyniki doświadczeń. Zbiory wykonywano z pułapki wielopoziomowej i z 

poziomu ziemi spod wykrotów, pni i leżanin w obszarze wału przeciwpowodziowego. 

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie stanowi 

enklawę zieleni umiejscowionej w terenie miasta w dzielnicy Sławin i obejmuje fragment 

doliny rzeki Czechówki. Panują tu unikatowe warunki mikrosiedliskowe (klimatyczne i 

geologiczne) korzystne dla bioróżnorodności zarówno flory jak i fauny. Znajduje tu 

schronienie wiele gatunków synantropijnych kręgowców i bezkręgowców. Pułapkę 

Barbera umiejscowiono w zbiorowisku roślin „Flora Polski” z naturalnym drzewostanem 

przy 8-letniej leżaninie pozostałej po topoli Populus alba wewnątrz małego wąwozu 

pogłębionego przez sztuczny strumyk. W szklarni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 

Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie znajdujemy wielobarwną i różnorodną roślinność 

pochodzącą z całego świata. Okazy zbierano w dziale roślin tropikalnych i subtropikalnych, 

gdzie panują korzystne do rozwoju krocionogów warunki abiotyczne. Kolekcjonowano 

żywe okazy spod wykrotów leżanin i ze ściółki oraz z pułapek wielopoziomowych.  

Krocionogi, jako element łańcucha troficznego odpowiedzialne są za utrzymanie 

równowagi biocenotycznej eksploatowanego bądź restaurowanego środowiska. Poznanie 

procesów i czynników umożliwiających zachowanie sprawności ekosystemu w utrzymaniu 

wysokiej bioróżnorodności, pozwoli na właściwe planowanie przestrzenne rozwijających 

się aglomeracji. 
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Abstract 

It has been noted that an intensive research on the occurrence and activity of 

millipedes are carried out in Europe nowadays, especially in the context of their mass 

outbreaks. The numerous millipedes remain a nuisance swarming and crawling inside 

residential buildings, invading workplace and leisure zones. 

Millipedes (Diplopoda) are, after insects (Insecta) and arachnids (Arachnida), the 

third most morphologically diverse and numerous group of arthropods (Arthropoda). The 

analysis of the available literature reveals that a total number of millipedes in Poland were 

established as 94 species so far. During the evolution processes body segments were fused 

thus most of becoming diplosegment are equipped with double set of legs. Taxa are 

classified on the basis of the body shape, the number of segments, head morphology and 

appendages of the head. Furthermore the features of the cuticle are assessed, as well as the 

location and morphology of the reproductive organs along with the auxiliary structures (e.g. 

gonopods and telopods). Threatened or disturbed millipedes, curl up, hiding the abdominal 

side of the body and excrete secretions. As documented in the literature, chemical 

secretions of millipedes have the status of defensive substances with repellant or dormitive 

properties and toxic to various groups of organisms, including millipedes predators. Despite 

from cyanogenic constituents, such as e.g. hydrogen cyanide and mandelonitrile, 

Polydesmida also produce: benzaldehyde, phenol. The representative of this order is Oxidus 

gracilis (C.L. Koch, 1847) (Polydesmida), a species also found in European greenhouses 

and seedbed frames. The substances secreted by this species are smelly and cause 

headaches after prolonged exposure. 

The members of Juliformia millipedes representative for the Polish fauna are 

Choneiulus palmatus (Nemec, 1895), Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864), C. 

latestriatus (Curtis, 1845), and Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758). Most of the 

reports in the literature regarding the medical significance of millipedes concern on 

processes and dermatological changes after direct contact, these are painful and demand 

long term recovery. The changes mainly involve the exposed parts of the body, skin of the 

limbs, face and neck, and eye malfunction. Moreover, in the literature we could find 

information about pseudoparaitismus of originally free-living millipedes, which 

incidentally survived in the microhabitat of the human digestive or urinary tract. 
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Millipedes feed on rotting plant debris thus support the decomposition process of 

decayed organic material. Under special circumstances, Diplopods can damage growing 

seedlings and diminish crops. 

The members of native species: Blaniulus guttulatus, Choneiulus palmatus, 

Cylindroiulus caeruleocinctus cause agriculture decline within the strawberries, potatoes, 

sugar beet, cucumbers, peas, beans, sunflower cultivation and plantations. During the 

outbreak Diplopods invade developing crops, injure the roots or drill narrow tunnels inside 

tubers and bulbs both healthy and previously weakened or diseased plants, becoming 

primary or secondary pests. The introduction and cultivation of non-native plants in home 

gardens, greenhouses and parks is conducive to the expansion of introduced species, e.g. 

Oxidus gracilis. 

Millipedes exhibit the greatest biodiversity and biomass among the epigeic macro 

fauna in the forests of the subtropical and tropical climate. Ambient condition, both 

deciduous, coniferous and mixed forests are suitable for environmental requirements of 

these soil saprophages. The millipedes' activity includes: the surface and the profile of the 

soil, layers of leaf coat and litter, barks of living trees and dead subcortical layers of trunks, 

fallen trees and stratum of decaying wood. Millipedes are engineers of litter-processing in 

ecosystem. The turnover of nutrients is the basic process that determines the proper 

ecological dynamics of the environment. Along with the intensive development of the 

economy and the mining industry, progressive pollution of the environment, methods of 

reclamation of post-industrial areas with the use of biocomponents are being sought. The 

activity of millipedes allow the creation of favorable conditions and habitats for pioneering 

species in the course of secondary succession process. After afforestation, rapid 

decomposition of the litter is observed. The variety of trophic spectrum for millipedes 

allows them efficient removal of waste sawdust in industrial wood manufacturing. 

Exclusive participation of microorganisms only, is an extremely time-consuming process. 

The soil macrofauna as a biocomponent is one of the arguments, related to propagation of 

afforestation in agricultural wastelands, post-mining areas and areas with a significant 

level, in order to cope with degradation. The growing demand for wood industry products 

prompts reflection for a new solutions. Among the agronomy issues, there is a question 

about reduction of the production expenses and high standards maintenance, in terms of 

quality and purity of the harvest. The manure obtained from transforming plant matter and 

bedding is relevant part of the compost produced by millipedes. It encloses more nutrients 

than organic residues waste alone, hence improves greatly the growth of crops and 
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vegetables. The use of "millicompost" is proposed as combined with bacteria (rhizobia) 

and fungi (mycorrhiza) for supporting plant growth. The use of biocompost will reduce the 

use of artificial fertilizers. 

The geographic distribution and the spatial structure of the millipedes population 

are influenced by abiotic and biotic factors. 

The first of mentioned include edaphic factors such as soil characteristic e.g. type, 

reaction (pH), temperature, humidity, porosity that influence distribution of micro and 

macro elements, including heavy metals, also climatic conditions e.g. air temperature, 

humidity and light radiation seems to be relevant. 

From an ecological point of view, most millipedes show poor compensatory 

abilities (stenotopia), and under the influence of one limiting element, the entire population 

could undergo extinction, despite the optimal values for the other factors are maintained. 

Biotic factors are regarded to relationship between species (e.g. predation, parasitism, 

competition) and intra-species (e.g. spatial structure of the population). The processes of 

the Diplopod's natural biology development, along with absence of natural enemies, 

significantly influence quantity of the population. Development strategies such as 

parthenogenesis and periodomorphosis favor species capable of rapid multiplication and 

better exploit the environmental food resources thus expand their geographical scope. 

The variety of biotopes and favorable environmental conditions facilitate the 

abundance of millipedes, whose populations can rocket into thousands of individuals per 

square meter. Understanding of the mechanisms responsible for the mentioned above 

phenomena from biology and ecology of the group, would promote the development of 

means for population decrease of millipedes, and progress the safe methods of pest control. 

The gradation of migrating arthropods induces a variety of nuisances and health threat. 

Millipedes are abundant in areas of human residence and zones under human influence, 

which increases the significance of the group in terms of synanthropization. Comparison 

between environments affected by human activity, allow understanding the concept of the 

environmental requirements for synanthropic species and enable the further prognosis for 

the impact of the Diplopoda on human life. 

Thus the environmentally destructive activity of people and the enhancing demand 

for colonization of new areas develop the bioindication seems to be the significant issue. 

Heavy metals and radionuclides are characterized by poor mobility and penetration in the 

soil profile, which enable access to the root system and facilitates assimilation by plants 

through the phytoremediation process. As further consequence, toxic substances are 
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accumulated in subsequent elements of the food chain or directly contaminate food 

components and water, posing a threat to human health and life. 

The aim of the research was to introduce into the biodiversity of the Diplopoda 

dwelling anthropogenic habitats of Lublin. The part of the study was to gather information 

about millipedes occurrence and determine their ecological requirements. Comprehence of 

the biotic and abiotic factors that control diplocenosis allow predestination of threats related 

to seasonal outbreaks and mass migrations of these arthropods in the human settlements. 

An attempt was to evaluate the importance of millipedes in bioindication, by elemental 

analysis of the material collected from synanthropic sites in Lublin. 

The multifaceted project was conducted in such a wide scope for the first time in 

the Lublin region and in Poland. Millipedes were collected in anthropogenic sites in the 

city of Lublin. The conditions of the Lublin Upland are characterized by a continental-

humid climate, and the dominant topography includes the limestone and loess highlands. 

Faunistic research was conducted in 2018-2021. Millipedes were collected monthly for a 

minimum period of two years per each research spot. Samples were indicated to the species 

level. Diplopoda assemblages were picked up from bait less, soil Barber traps. Millipedes 

were also collected directly from the litter, under the bark, under trunks and beds, and under 

stones. The gardens pots, composted matter and frames were checked for millipedes as 

well. The active searching for specimens was 30 minutes per site. Additionally, modified 

multi-level traps were installed to assess the group's ability to penetrate into the soil profile. 

Various variants of the capture methodology enable the assessment of the activity 

fluctuations and habitat preferences for the studied organisms. The traps were remained in 

the spot and function during the winter time. During the field and laboratory tests, 

photographic documentation was carried out. In the course of seasonal changes 

instrumental analysis, was performed e.g. changes of relative humidity and temperature. 

The pH and elemental content in the test sites were determined once. Ecotoxicological 

assessment, was achieved by the method of Atomic Absorption Spectrometry with 

excitation in acetylene-air flame. The elemental content tests of the soil samples, millipedes 

and plant material were performed. 

The experimental spot, Górki Czechowskie is located in a forest community in the 

loess slope of the Czechówka river valley, with ruderal vegetation and anthropogenic forest 

communities dominance. Millipedes were collected from a multi-level Barber trap located 

near single-family houses, gazebos with frames and gardens allotment. 
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The Ursuline Order are located in the very center of the city, fenced off by buildings 

and a wall. The plant cover is characterized by age varied phytocenosis which is a relic of 

previous garden arrangements. Millipedes were collected from a multi-level trap located at 

the dump waste with compost vegetal material and directly searched from the ground, litter 

and from under the cuttings in the area of the garden and from frames of agricultural utility. 

The Ludowy Park was the floodplain of the Bystrzyca River previously. After 

melioration, planned structural plantings were made in this habitat, which degenerated into 

ruderal over time. The natural revitalization of the Ludowy Park, that started in March 2019 

and lasted until December 2020, influenced the results and the course of the research. The 

collection was made from a multi-level trap, modified Barber trap and from the ground. 

Millipedes were searched under the trunks and logs near the area of the flood embankment. 

The Botanical Garden of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin is an 

enclave of greenery and component of the Czechówka river valley, located in the north of 

the city, inside Sławin housing estate. Unique microhabitat conditions (climatic and 

geological) favor this site for the biodiversity plenitude of fauna and flora. The modified 

depth Barber trap was located in the plant section "Flora of Poland" covered with natural 

tree composition near the 8 years old decaying trunk of Populus alba, inside ravine 

equipped with an artificial stream. 

The greenhouse of the Botanical Garden of the Maria Curie-Skłodowska University 

in Lublin, is planted with fine colorful and multi diverse vegetation from all over the world. 

The millipede specimens were collected in the department of tropical and subtropical 

plants, where abiotic conditions are favorable for the vegetal thrive and development of 

millipedes. Living diplopoda samples were collected from litter, ground, multi-level traps 

and from under the rotten dead and alive trees. 

Millipedes, as an element of the trophic chain, are responsible for maintaining the 

biocenotic balance of the exploited or restored environment. Understanding of the 

processes and factors enabling the preservation of the ecosystem efficiency by maintaining 

high biodiversity would ensure the proper spatial planning of agglomerations 

developmnent. 

 


