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[9001] Biegacz Zawadzkiego,  

           Carabus zawadzkii 

mikrorzeźba pokryw z licznymi (18-20), 

regularnymi rzędami punktów, 

tworzącymi rowki 

na każdej pokrywie 

cztery rzędy dołków  

(skrajny rząd słabo 

zaznaczony) 

obramowanie pokryw i przedplecza 

złoto-zielono-niebieskie (zmienne) 

cechy charakterystyczne 

1. 

2. 

3. 

4. 

barwa pokryw ciemna, często 

z domieszką brązu lub fioletu 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Biegacz Zawadzkiego. W: P. Adamski  

i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 79-81 



Carabus zawadzkii (2) 
biegacz Zawadzkiego 

cechy odróżniające                                  C. violaceus 

                                                              

rzeźba pokryw 

rowki niewyraźnie 
zaznaczone, brak 
dołków 

rowki wyraźnie 
zaznaczone; niektóre 

wzniesienia między 
rowkami z rzadko i 

dość regularnie  
rozmieszczonymi 

dołkami  

biegacz Zawadzkiego 

powrót 

uwaga: odcień 

pokryw i barwa 

metalicznych 

obramowań nie jest 

cechą wyróżniającą 

biegacz fioletowy 

więcej o gatunku 



Carabus zawadzkii (3) 
biegacz Zawadzkiego 

cechy odróżniające                                    C. scheidleri 

rowki głębokie, 
o zaburzonym 
przebiegu , 
szczególnie z tyłu i 
na bokach pokryw; 
dołki 
rozmieszczone 
nieregularnie 

   

rzeźba pokryw 

uwaga: odcień pokryw i 

barwa metalicznych 

obramowań nie jest cechą 

wyróżniającą 

rowki płytkie, 
o regularnym 

przebiegu; 
dołki roz-

mieszczone 
regularnie   

biegacz Zawadzkiego 

powrót 

biegacz Scheidlera 

więcej o gatunku 



Carabus zawadzkii (4) 

biegacz Zawadzkiego  
siedlisko 

 
lasy regla dolnego Karpat, piętro połoninowe 

metody poszukiwań  

 
•pułapki typu “pitfall” z barierą lub bez (zob. metodyka poszukiwań…) rozmieszczone 
wzdłuż dróg (tzw. “stokówek”) [metoda zalecana] 

 
•wypatrywanie,  szczególnie na drogach (także w nocy) [metoda zalecana] 

 

biegacz Zawadzkiego 

powrót 

więcej o gatunku 



Carabus zawadzkii (5) 

regiony 

biegacz Zawadzkiego 

powrót 

uwaga: gatunek ograniczony geograficznie do terenu 

Karpat  Wschodnich 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 



[4014] Biegacz urozmaicony, 

      Carabus variolosus 

 
 

 

nasada przedplecza  

z głębokimi dołkami  

na całych pokrywach duże  

dołki i guzki 

uwaga: w terenie chrząszcze są często pokryte  

szarą warstwą mułu 

pokrywy i przedplecze 

lśniąco-czarne 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Biegacz urozmaicony. W: P. Adamski  

i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 75-98 



Carabus variolosus (2) 
biegacz urozmaicony 

siedlisko 
brzegi i ławice strumieni górskich i podgórskich, 

wilgotne zarośla towarzyszące strumieniom, a także 

drobnym zbiornikom śródleśnym 

metody poszukiwań  
 
•pułapki typu “pitfall” pojedyńcze lub z barierą (zob. metodyka poszukiwań…) 
rozmieszczane na brzegach strumieni [metoda zalecana] 

 

•wypatrywanie na płaszczyznach pokrytych piachem lub żwirem, pod kamieniami, w 

wodzie, w zbutwiałych kłodach (formy zimujące) [metoda zalecana] 

 

biegacz urozmaicony 

powrót 

więcej o gatunku 



Carabus variolosus (3) 

wyróżnione na mapie nadleśnictwa są miejscami  podwyższonego 

prawdopodobieństwa odnalezienia populacji gatunku regiony 

biegacz urozmaicony 

powrót 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

więcej o gatunku 



[1924] Pogrzybnica Mannerheima, 

 Oxyporus mannerheimii 

przedplecze węższe 

od głowy 

żuwaczki długości głowy 

głowa duża, kwadratowa 

odwłok szerszy od przedplecza 

pokrywy z dwoma bruzdami  

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Pogrzybnica Mannerheima. W: P. 

Adamski  i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 115-117 



Oxyporus mannerheimii (2) 
O. rufus 

(też O. maxillosus) 

 

czerwone lub żółte 

elementy ubawienia 

 

brak 
obecne 

cechy odróżniające: 

pogrzybnica Manerheima 

powrót 

pogrzybnica Mannerheima 

więcej o gatunku 



 

 Oxyporus mannerheimii (3) 

siedlisko 

grzyby kapeluszowe i huby oraz 

zioła w ich sąsiedztwie 

metody poszukiwań 

•przeglądanie w miarę nadarzających się 

okazji hub oraz rosnących i świeżo   

zebranych grzybów kapeluszowych 

(szczególnie ich spodniej powierzchni) 
[metoda zalecana] 

 

•czerpakowanie roślin w sąsiedztwie 

grzybów kapeluszowych i hub 

pogrzybnica Manerheima 

powrót 

pogrzybnica Mannerheima 

więcej o gatunku 



Oxyporus mannerheimii (4) 

regiony 

pogrzybnica Mannerheima 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

więcej o gatunku 



[1925] Rozmiazg kolweński, 

       Pytho kolwensis 

zewnętrzny brzeg żuwaczek 

wygięty pod kątem prostym 

przedplecze najszersze 

po środku  

po 10 rowków na pokrywach 

brunatna barwa pokryw 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Rozmiazg kolweński . W: P. 

Adamski  i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 115-117 



Pytho kolwensis (2) 
rozmiazg kolweński 

cechy odróżniające                                               P. depressus 

kształt żuwaczek 

kształt przedplecza 

barwa pokryw 

liczby rowków na 

pokrywach 

rozmiazg kolweński 

powrót 

rozmiazg płaski 

więcej o gatunku 



Pytho kolwensis (3) 
rozmiazg kolweński 

siedlisko 

pod korą powalonych, martwych, 

grubych kłód świerkowych, na 

siedliskach wilgotnych (olsy, łęgi) 

metody poszukiwań  
 

 
•wypatrywanie, szczególnie na korze leżących kłód świerkowych w kwietniu i w maju 
[metoda zalecana] (uwaga: odradza się przeszukiwania wnętrza kory ze względu na niszczenie aktualnych lub 
potencjalnych siedlisk) 

 
•za pomocą eklektora założonego na leżącą kłodę 

(zob. metodyka poszukiwań…) i monitorowanego przez 

kwiecień i maj 

rozmiazg kolweński 

powrót 

więcej o gatunku 



Pytho kolwensis (4) 

regiony 

rozmiazg kolweński 

powrót 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 



[1086] Zgniotek cynobrowy, 

      Cucujus cinnaberinus 

żuwaczki czerwone tylko na końcach 

przedplecze czarno obrzeżone  

barwa pokryw cynobrowa 

głowa duża, trójkątna z  

wystającymi policzkami 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Zniotek cynobrowy . W: P. Adamski  

i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 88-90 



 

Cucujus cinnaberinus (2) 
 zgniotek cynobrowy 

cechy odróżniające:                                                   C. haematodes  

barwa żuwaczek 

obramowanie  

przedplecza 

barwa pokryw 

zgniotek szkarłatny 

zgniotek cynobrowy 

powrót 

więcej o gatunku 



Cucujus cinnaberinus (3) 
zgniotek cynobrowy 

siedlisko 

pod korą próchniejących, kłód i konarów drzew 

liściastych, zwykle na terenach podmokłych lub 

zalewowych; w lasach podgórskich też pod korą 

drzew iglastych 

metody poszukiwań 

 
•wypatrywanie chrząszczy na kłodach i pniach 

świeżo zamarłych drzew (w kwietniu i maju) 

[metoda zalecana] 

 

•przeszukiwanie przestrzeni podkorowych kłód i pni 
(uwaga: metoda nie polecana ze względu na niszczenie 

aktualnego i potencjalnego siedliska) 

 

•wypłaszanie dymem (zob. metodyka 

poszukiwań…)  

 

•wyłapywanie chrząszczy za pomocą eklektora 

pokrywowego (zob. metodyka poszukiwań…)  

    

zgniotek cynobrowy 

powrót 

więcej o gatunku 



Cucujus cinneberinus (4) 

regiony 

zgniotek cynobrowy 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 



[4026] Zagłębek bruzdkowany, 

 Rhysodes sulcatus 

czułki paciorkowate 

przedplecze wydłużone z 

trzema głębokimi bruzdami 

głowa trójkątna 

pokrywy wydłużone z 7 

głębokimi rzędami 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Zagłębek bruzdkowany . W: P. 

Adamski  i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 127-129 



Rhysodes sulcatus (2)  
zagłębek bruzdkowany 

siedlisko � 
pod korą oraz w zagrzybiałym 

próchnie drzew iglastych i 

liściastych  

metody poszukiwań 
 
•wypatrywanie na korze pni i konarów 

martwych i zamierających drzew iglastych 

[metoda zalecana] 

 

•wypłaszanie dymem (zob. metodyka 

poszukiwań…)  

 

•wyłapywanie chrząszczy za pomocą 

eklektora pokrywowego (zob. metodyka 

poszukiwań…)  

 

•poszkiwanie pod korą kłód i konarów 
(uwaga: metoda nie zalecane ze względu na niszczenie 

aktualnego i potencjalnego siedliska) 

 

 

 zagłębek bruzdkowany 

powrót 

więcej o gatunku 



regiony 

zgłębek bruzdkowany 

powrót 

Rhysodes sulcatus (3)  

 w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

więcej o gatunku 



[1920] Ponurek Schneidera, 

       Boros schneideri 

głowa duża, policzki  w formie 

listewek 

czułki dość wysmukłe, 

trzy ostatnie człony zgrubiałe 

przedplecze z trzema wgnieceniami 

pokrywy smukłe, z płytkimi bruzdami  

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Ponurek Schneidera . W: P. 

Adamski  i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss  67-70 



Boros schneideri (2) 
ponurek Schneidera 

cechy odróżniające                                               Cortices sp.  

                                                                 (Tenebrionidae) 

rozmiary ciała 

wielkość głowy 

kształt czułków 

ponurek Schneidera 

powrót 

więcej o gatunku 



Boros schneideri (3) 
ponurek Schneidera  

siedlisko 

w gnijącym łyku i wierzchnich warstwach próchna 

drzew iglastych, leżących i stojących 

metody poszukiwań 
 
•wypatyrwanie chrząszczy na korze pni i 

konarów martwych i zamierających 

drzew iglastych (szczególnie wiosną, po 

zapadnięciu zmroku, za pomocą latarki) 

[metoda zalecana] 

 

•wypłaszanie dymem (zob. metodyka 

poszukiwań…)  

 

•poszukiwanie pod korą kłód i konarów 
(uwaga: metoda nie zalecane ze wględu na 

niszczenie aktualnego i potencjalnego 

siedliska) 

 

 

 ponurek Schneidera 

powrót 

więcej o gatunku 



Boros schneideri (4) 

regiony 

ponurek Schneidera 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

więcej o gatunku 



[4021] Konarek tajgowy, 

       Phryganophilus ruficolis 

czułki krótkie, nie sięgają  

poza przedplecze 

przedplecze rude, częściowo 

zakrywające głowę 

tarczka trójkątne, mała 

pokrywy stalowo-czarne,  

drobno punktowane,  

podniesione przy szwach 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Konarek Tajgowy . W: P. Adamski  

i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss  118-120 



Phryganophilus ruficolis (2) 
konarek tajgowy 

cechy odróżniające                                        Ph. auritus  

barwa przedplecza 

barwa i punktowanie 

pokryw 

konarek tajgowy 

powrót 

więcej o gatunku 



długość czułków 

Phryganophilus ruficolis (3) 
porównanie: 

z  omomiłkami, Cantharis spp. 

(Cantharidae)  

 i płaskowiakiem zmiennikiem 

Phymatodes testaceus 

(Cerambycidae) 

Cantharis sp. 

Phymatodes testaceus 

Phryganophilus ruficolis 

konarek tajgowy 

powrót 

więcej o gatunku 



Phryganophilus ruficolis (3) 
konarek tajgowy 

siedlisko 
 

rozwój w przegrzybionym drewnie 

i próchnie pniaków kłód i konarów 

drzew liściastych, niekiedy 

iglastych o znacznym stopniu 

rozkładu, dorosłe chrząszcze na 

hubach  

metody poszukiwań 
 
•przeglądanie hub rosnących na 
drzwach od maja do lipca [metoda 
zalecana] 

 

•poszukiwanie pod korą i w murszu 

leżących kłód (uwaga: metoda nie zalecana 

ze względu na niszczenie aktualnego i 

potencjalnego siedliska) 

 

 

 

konarek tajgowy 

powrót 

więcej o gatunku 



Phryganophilus ruficollis (4) 

regiony 

konarek tajgowy 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

więcej o gatunku 



[1079] Pilnicznik fiołkowy, 

        Limoniscus violaceus 

cechy charakterystyczne 

włoski na przedpleczu 

skierowane ku przodowi 

pokrywy i przedplecze z wyraźnym, 

fioletowym połyskiem 

czułki, krótkie, piłkowane 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Pilnicznik fiołkowy. W: P. Adamski  

i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss  99-101 



Limoniscus violaceus (2) 
pilnicznik fiołkowy 

siedlisko 

metody poszukiwań 

•na granicy próchna i humusu w przygruntowych 

dziuplach, w drzewach liściastych (gł. dębach) 

 

•dorosłe niekiedy na kwiatach okolicznych ziół i 

krzewów  

•wiosną (od środka kwietnia) wypatrywanie lub 

czerpakowanie dorosłych chrząszczy na kwiatach 

w pobliżu potencjalnych miejsc rozwoju [metoda 

zalecana] 

 

• zakładanie w dziuplach pułapek typu “pitfall” na 

granicy próchna i humusu (uwaga: metoda zalecana 

tylko w wypadku stwierdzenia chrząszczy w okolicy) 

pilnicznik fiołkowy 

powrót 

więcej o gatunku 



Limoniscus violaceus (3) 

 
regiony 

pilnicznik fiołkowy 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 



[1085] Bogatek wspaniały, 

       Buprestis splendens 

pokrywy punktowane z czterema 

żeberkami 

dwa purpurowo-złociste paski na 

pokrywach 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: J. M. Gutowski 2004. Bogatek wspaniały. W: P. 

Adamski  i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss  71-74 



Buprestis splendens (2) 
bogatek wspaniały 

cechy odróżniające:                                                   B. rustica 

ubarwienie pokryw 

rzeźba pokryw 

bogatek wspaniały 

powrót 

bogatek wiejski 

więcej o gatunku 



Buprestis splendens (2) 
bogatek wspaniały 

siedlisko 
w martwych, zwykle stojących 

pniach, konarach drzew iglastych, suchych i 

nasłonecznionych, na niżu i w górach 

metody poszukiwań 

•oglądanie całej długości pni suchych, 

martwych drzew iglastych; gł. stojących - 

ale też leżących - w słoneczne dni 

(lornetka); w razie spostrzeżenia obiektu 

odpowiadającego wyglądowi bogatka wspaniałego 

w niedostępnych regionach drzewa, ponowić 

obserwacje w czasie dni chłodnych, kiedy można 

do owada dotrzeć (np. przy pomocy 

specjalistycznych technik wspinaczkowych) i 

udokumentować jego obecność 

bogatek wspaniały 

powrót 

więcej o gatunku 



Buprestis splendens (4) 

regiony 

bogatek wspaniały 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

więcej o gatunku 



[*4024] Sichrawa karpacka,  

       Pseudogaurotina excellens  

przedplecze szerokie 

tarczka mała 

odwłok czarny 

punkty na pokrywach nieregularne 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: J. M. Gutowski 2004. Sichrawa karpacka. W: P. 

Adamski  i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss  121-123 



Pseudogaurotina excellens (2) 

cechy odróżniające                                  Gaurotes virginea 

kształt przedplecza 

wielkość tarczki 

barwa odwłoka 

punktowanie pokryw 

wielkość ciała 

sichrawa karpacka 

sichrawa górska 

sichrawa karpacka 

powrót 

więcej o gatunku 



Pseudogaurotina excellens (3)  

 

larwy żerują pod korą i w drewnie 

suchodrzewu czarnego i tatarskiego; 

chrząszcze spotykane na liściach tych 

roślin  

 

siedlisko 

metody poszukiwań 

•otrząsanie gałęzi suchodrzewu 

czarnego i tatarskiego na parasol 

entomologiczny w czerwcu i lipcu 
[metoda zalecana] 

 

 

 

 

 

•wypatrywanie chrząszczy na 

nasłonecznionych liściach 

suchodrzewów 

1 m 

fot. Andrzej Mielnikow 

sichrawa karpacka 

sichrawa karpacka 

powrót 

więcej o gatunku 



Pseudogaurotina excellens (4) 

regiony 

sichrawa karpacka 

powrót 

uwaga: gatunek ograniczony geograficznie do terenu 

Karpat 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 



[1088] Kozioróg dębosz, 

      Cerambyx cerdo 

 
 

 

długie czułki, szczególnie u 

samców (u samic ok. 1/3 krótsze) 

jaśniejszy koniec pokryw 

 

                 

przedplecze z ostrymi zębami i 

poprzecznymi bruzdami 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: J. M. Gutowski 2004. Kozioróg dębosz. W: P. Adamski  

i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 82-87 

nasadowe człony czułków pogrubione 

duże rozmiary ciała 



więcej o gatunku 

Ceramybyx cerdo (2)  
kozioróg dębosz 

cechy odróżniające                       od                  C. scopoli spp. 

kozioróg dębosz 

powrót 

kozioróg bukowiec 

więcej o gatunku 

wielkość ciała  

ubarwienie  

końca pokryw 



Cerambyx cerdo (2) 
kozioróg dębosz 

siedlisko 
skraje lasów, polany, przydroża, parki z wiekowymi 

dębami rosnącymi w odsłonięciu metody poszukiwań  
 
•wypatrywanie charakterystycznych 
żerowisk na pniach starych dębów 
[metoda zalecana] 

 

•wypatrywanie chrząszczy na 

pniach starych dębów (też w nocy; 

maj,czerwiec)  [metoda zalecana] 

 

•przeszukiwanie podnóża starych 

dębów nastawione na odnalezienie 

fragmentów ciała martwych 

chrząszczy [metoda zalecana] 

 

•wabienie chrząszczy do pni drzew 

posmarowanych mieszanką wina i 

cukru (1:1) z dodatkiem mąki w 

celu zwabienia chrząszczy (maj, 

czerwiec; smarowanie należy 

powtarzać co 2 dni) 

 

kozioróg dębosz 

powrót 

więcej o gatunku 



Cerambyx cerdo (4)  
 regiony 

kozioróg dębosz 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 

uwaga: znaczna liczba stanowisk określonych wg. 

kwerendy LP wymaga weryfikacji przez specjalistów 



[*1087] Nadobnica alpejska, 

       Rosalia alpina 

ciało, pokryte gęstymi włoskami o 

odcieniu niebieskim  

na pokrywach i przdpleczu ostro 

ograniczone, czarne plamy o 

zmiennej wielkości i kształcie 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: J. M. Gutowski 2004. Nadobnica alpejska. W: P. 

Adamski  i in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6, ss 130-134 

zakończenia  trzech pierwszych 

segmentów wici czułków z 

pęczkami czarnych włosków 



Rosalia alpina (2) 
nadobnica alpejska 

siedlisko 
prześwietlone drzewostany bukowe z martwymi pniami i kłodami, 

pojedyńcze martwe lub zamierające buki rosnące pojedyńczo, sągi 

drzewa bukowego i ich bezpośrednie okolice  

metody poszukiwań  
•wypatrywanie chrząszczy na 
pniach drzew lub sągach drewna 
bukowego i ich okolicach pod 
koniec lipca i w sierpniu [metoda 
zalecana] 

 

 



Rosalia alpina (3) 

regiony 

pachnica dębowa 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 

uwaga: znaczna liczba stanowisk określonych wg. 

kwerendy LP wymaga weryfikacji przez specjalistów 



[1923] Średzinka, 

       Mesosa myops 

stopy pokryte gęstymi, 

szarymi włoskami 

plamy na przedpleczu  

z niedomkniętym 

obramowaniem  

z rudawych łusek 

na pokrywach rudawe wzory 

w formie “zacieków”,  

bez czarnego wypełnienia 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: J. M. Gutowski 2004. Sredzinka. W: P. Adamski  i 

in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss  106-110 



Mesosa myops (2) 

średzinka                     

cechy odróżniające                                               M. curculionoides 

uwaga: różnice w długości czułków są cechą płci 

włoski na stopach 

plamy na przedpleczu 

wzory na pokrywach 

więcej o gatunku: J. M. Gutowski (2004),” 

Średzinka Mesosa myops… [1923]” “Poradnik 

ochrony siedlisk i gatunków…” T6,  wyd. MŚ 

średzinka 

powrót 

średzinka 

więcej o gatunku 



Mesosa myops (3) 
średzinka  
siedlisko 

pod korą i w drewnie martwych kłód i konarów 

drzew liściastych, gł. dębów  

 

metody poszukiwań 

•wypatrywanie chrząszczy na korze materiału żywicielskiego [metoda zalecana]  

 

•przeszukiwanie ściółki w okolicy potencjalnego miejsca rozwoju 

 

•otrzymywanie owadów dorosłych z żerowisk meetodą hodowli (mało efektywne ze wzgl. na brak 

wyraźnych, specyficznych cech żerowiska)  średzinka 

powrót 

więcej o gatunku 



Mesosa myops (4) 

regiony 

średzinka 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 



[*1084] Pachnica dębowa, 

       Osmoderma eremita 

przedplecze znacznie  

węższe od pokryw, jego boki 

mocno zaokrąglone 

pokrywy brunatne z oliwkowym  

odcieniem 

ciało duże i masywne 

cechy charakterystyczne 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Pachnica dębowa. W: P. Adamski  i 

in. (red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss  111-114 



Osmoderma eremita (2)  
pachnica dębowa 

cechy odróżniające                       od                  Gnorimus spp. 

kształ przedplecza 

wielkość ciała  

uwaga: gatunki rodzaju Gnorimus 

             mogą być różnie wybarwione 

pachnica dębowa 

powrót 

zacnik 

więcej o gatunku 



Osmoderma eremita (3) 
pachnica dębowa 

siedlisko 

wypróchniałe, stojące, grube pnie drzew liściastych; 

także dziuple wypełnione próchnem; na różnych 

wysokościach; na powierzni próchna (wewnątrz 

drzewa lub na zewnątrz) charakterystyczne 

odchody larw (1), kokolity (jajowate osłonki 

poczwarek) (2) , kawałki kutikuli (3), niekiedy żywe 

larwy (4) 

1 

4 

2 

3 3 

pachnica dębowa 

powrót 

więcej o gatunku 



Osmoderma eremita (4) 
pachnica dębowa 

metody poszukiwań •wypatrywanie chrząszczy w okolicach 
naturalnych dziupli i próchnowisk, w stojących 
pniach, szczególnie samców, siedzących przy 
dziuplach w ciepłe (>25oC), bezwietrzne dni, 
ale też ciepłe wieczory i noce (przy dziuplach 
położonych wyżej przydatna może być 
lornetka) [metoda zalecana] 

 

•smarowanie pni drzew mieszanką wina i 

cukru (1:1) z dodatkiem mąki w celu 

zwabienia chrząszczy (smarowanie należy 

powtarzać co 2 dni) [metoda zalecana] 

 

•stosowanie samołówek barierowych, 

świetlnych i zapachowych w okolicach 

wypróchniałych, stojących pni świetlnych 

(zob. metodyka poszukiwań…)  

 

•zakładanie pułapek typu “pitfall” (zob. 

metodyka poszukiwań…) na dnie 

wypróchnień  

 

dorosłe chrząszcze 
(czerwiec, sierpień) 

ślady, inne stadia 
(cały rok) 

 

•przeszukiwanie podnóża pnia nastawione na 

odnalezienie resztek kokolitów i kutikularnych 

fragmentów chrząszczy [metoda zalecana] 

 

•przeszukiwanie próchna nastawione na 

odnalezienie larw, kokolitów, odchodów, resztek 

chrząszczy dorosłych (konieczna konsultacja ze 

specjalistą - możliwość pomylenia z innymi 

próchnojadami z rodziny Scarabeidae) 

 

•przeszukiwanie wypluwek sów (gł. puszczyków) 

nastawione na odnalezienie kutykularnych resztek 

owadów dorosłych i larw (konieczność 

potwierdzenia) 

  

pachnica dębowa 

powrót 

więcej o gatunku 



Osmoderma eremita (5) 

regiony 

pachnica dębowa 

powrót 

pachnica dębowa 
w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

uwaga: gatunek do odnalezienia na terenie całego kraju 

pod warunkiem wystąpienia odpowiednich siedlisk  

więcej o gatunku 



[9001] Jelonek rogacz,  

       Lucanus cervus 

więcej o gatunku: D. Kubisz 2004. Jeleonek rogacz. W: P. Adamski  i in. 

(red)  Gatunki zwierząt … Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6 ss 102-105 

cechy charakterystyczne 

major 

•wyjątkowo duże rozmiary ciała 

•rozrośnięte żuwaczki (u samców) 

•grzebykowate czułki 

•pokrywy brunatne, często o odcieniu 

wiśniowym, matowo “wypolerowane” 

minor 



Lucanus cervus (2) 

jelonek rogacz  
siedlisko 
 
przświetlone lasy naturalne, obrzeża lasów 

gospodarczych, parki - tam gdzie występują 

obumierające lub martwe dęby, także starsze pniaki i 

leżące na gruncie konary; na nizinach i pogórzu 

metody poszukiwań  
 
•zbieranie informacji o przygodnych obserwacjach 
samców  [metoda zalecana] 

 
•przeszukiwanie podnórza starych dębów nastawione 
na odnalezienie fragmentów ciała martwych 
chrząszczy [metoda zalecana] 
 

•wypatrywanie chrząszczy na pniach dębów w 
miejscach wyacieku soku (koniec maja, czerwiec) 
 

•wypatrywanie samców przemierzających lotem 
otwarte przestrzenie w siedztwie starych dębów 
(koniec maja, czerwiec; ciepłe, bezwietrzne wieczory 
przed zmrokiem) 
 

•wabienie chrząszczy do pni drzew posmarowanych 
mieszanką wina i cukru (1:1) z dodatkiem mąki w celu 
zwabienia chrząszczy (koniec maja, czerwiec; 
smarowanie należy powtarzać co 2 dni) 

 
jelonek rogacz 

powrót 

więcej o gatunku 

1 

3 

2 

(1) resztki ciał jelonków i koziorogów, (2) 

strużowanie samicy przez samca na 

korze dębu, (3) konfrontacja samców 



Lucanus cervus (3) 

regiony 

jelonek rogacz 

powrót 

w wyróżnionych na mapie nadleśnictwach istnieje podwyższone 

prawdopodobieństwo występowania populacji gatunku 

więcej o gatunku 
uwaga:, większość stanowisk określonych wg. kwerendy 

LP wymaga weryfikacji przez specjalistów 



sprzęt 
 

•kompaktowy aparat cyfrowy 

z funkcją “macro” lub ręczną  

regulacją nastawiania 

ostrości,   zaopatrzony w 

lampę błyskową 

(koszt 400-1000 zł) 

 

•pojemnik 150 ml o  

matowych ściankach (np. tzw 

“moczówka” koszt 10-20 gr.) 

 

•komputer z programem  

gromadzącym i edytującym 

zdjęcia 

 

 

 

 

 

postępowanie 
 

•chrząszcza delikatnie umieść w 

pojemniku  

 

•zrób przynajmniej 10 zdjęć dna 

pojemnika z obiektem z najmniejszej 

możliwej odległości (zob. instrukcję 

obsługi aparatu, nie używaj “zoomu 

cyfrowego”, przetrenuj robienie 

takich zdjęć używając np. monety 

 

•wypuść chrząszcza w miejscu gdzie 

go znalazłeś lub w najbliższym 

sąsiedztwie 

 

•zrób zdjęcia środowiska, w którym 

znalazłeś (odłowiłeś) chrząszcza 

 

•wybierz zdjęcia na których najlepiej 

widać cechy identyfikacyjne i  

wykadruj je w komputerze 

 

•wybrane zdjęcie owada i siedliska 

dołącz do “formularza 

zgłaszającego” 

“Przeżyciowa”, fotograficzna dokumentacja  

odłowionych lub wypatrzonych chrząszczy bądź obiektów podobnych  

(dodatek 1) 



zdjęcie wykadrowane: 

widać szczegółowe cechy 

identyfikacyjne jak 

rozczepione pazurki czy 

punktowany tył 

przedplecza 

zdjęcie “surowe” wykonane 

aparatem Nikon 

Coolpix L4    

(funkcja “macro”, ostrość  

automatyczna) 

zdjęcie “surowe” wykonane 

aparatem Casio exfilm  

(ostrość manualna, 6 cm.)   

Przykładowe zdjęcia dokumentacyjne wykonane aparatami kompaktowymi 
(obiekt: kowal bezskrzydły, Pyrrhocoris apterus) 

zdjęcie  wykadrowane: 

widać te same 

szczegóły 

(dodatek 1) c.d. 



przeszukiwanie martwego drewna i przestrzeni podkorowych przy odrywaniu kory i 

warstw spróchniałego drewna, ew.za pomocą noża lub dłuta (uwaga: nie zalecane jako metoda 

nakierowna na gatunki rzadkie z powodu nieodwracalnego niszczenia aktualnych lub potencjalnych mikrosiedlisk)  

 

kołatanie  w leżącą lub stojącą kłodę lub konar drewnianą pałką, po uprzednim 

podłożeniu pod przeszukiwany obiekt białej płachty np. prześcieradła (odradzane jako metoda  

nakierowana na gatunki rzadkie z powodu j. w.) 

 

czerpakowanie  czerpakiem entomologicznym roślinności w otoczeniu leżących lub 

stojących elementów martwego drewna (niektóre saproksyliczne chrząszcze gromadzą 

się na kwiatach i liściach w pobliżu siedlisk żywicielskich) 

 

przesiewanie murszu sitem entomologicznym w celu odseparowania większych 

fragmentów drewna i innych grubszych elementów (efektywne w stosunku do chrząszczy drobnych np. 

kusakowate, marnikowate, łyszczynkowate itp.) 

 

wypłaszanie dymem owadów zasiedlających przestwory między korą a drewnem, 

szczeliny, dzuple, na podłożoną pod stojącą lub leżącą kłodę białą płachtę za pomocą 

podkurzacza pszczelarskiego (uwaga: tylko po upewnieniu się czy w bliskim sąsiedztwie nie ma schronisk lub 

gniazd kręgowców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody odłowu chrząszczy saproksylicznych 

i epigeicznych 

 

(dodatek 2) 



Uwaga: wszystkie pułapki “przeżyciowe” należy kontrolować codziennie (w 

uzasadnionych wypadkach co dwa dni) i wypuszczać uwięzione zwierzęta 

hodowla  polegająca na przetrzymywaniu w kontrolowanych warunkach 

fragmentów martwego drewna w celu uzyskania świeżo wylęgłych 

chrząszczy (nie polecana jako metoda poszukiwania rzadkich gatunków) 

 

wabienie chrząszczy do pni drzew smarowanych atraktantem (np. 

mieszanką wina i cukru (1:1) z dodatkiem mąki)  
  

pułapki (eklektory); urządzenia wykorzystujące poruszanie się i 

odruchy chrząszczy w celu skierowania ich do specjalnych pojemników 

z płynem konserwującym (zabijające) lub czystych (przeżyciowe) 
(zob.niżej “Typy pułapek “przeżyciowch”…”) 

 

pułapki-dołki “pitfall traps”  - naczynia o gładkich ścianach (np. 200 ml. 

plastikowe kubki jednorazowego użycia)  zakopane do powierzchni 

gruntu i zadaszone (biegaczowate) (A) lub wsadzone w próchno na 

dnie dziupli (chrząszcze saproksyliczne); na płaskim gruncie działanie 

pułapek może wzmacniać bariera z płyty drewnianej lub plastikowej 

wkopanej w ziemię (B) (zob. też zdjęcie)      

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

(dodatek 2 c.d. ) 



Typy pułapek “przeżyciowych” użyteczne przy badaniach 

inwentaryzacyjnych chrząszczy saproksylicznych 

 
(1) pułapka barierowa:  podwieszona w koronie lub w pobliżu pnia, np w 

bezpośrednim sąsiedztwie dziupli działa na zasadzie ekranu, na który 

wpadają lecące z różnych kierunków chrząszcze, po czym spadają 

przez lejek do podczepionego pojemnika; ekranem mogą być 

skrzyżowane płytki pleksiglasowe o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 

20 cm ; można wykonać też pułapkę barierową modyfikując pułapkę na 

korniki typu “IBL 2ibs” 

 

(2) pułapka barierową świetlną tworzy się przez dodanie do ekranu  

elementu świetlnego (jarzeniówki, najlepiej ultrafioletowej) zwabiającej 

chrząszcze latające w nocy (np. pachnicę lub ponurka) 

 

(3) pułapka  barierowa zapachowa działa przez dodanie dyspensora 

zapachowego (np. wacik lub szmatka nasączona mieszaniną wabiącą) 

 

(4) pułapka pokrywowa wykorzystuje skłonność 

         większości chrząszczy do podążania w  

         kierunku światła (tu: gromadzenia się  
         w pojemniku) (metoda pracochłonna polecana 

           w wypadku poszukiwań skoncentrowanych na  
           oszacowaniu wielkości populacji spotykanych  
           już chrząszczy) 

     

 

 

 

   

 

Uwaga: wszystkie pułapki “przeżyciowe” należy kontrolować codziennie (w 

uzasadnionych wypadkach co dwa dni) i wypuszczać uwięzione owady  

(dodatek 2 c.d.) 


