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Charakterystyczne krajobrazy

Fot. J.M. Gutowski



Dominują tereny otwarte, użytkowane rolniczo

Lasy - ok. 20% powierzchni: przeważnie młodsze, wtórne drzewostany

Fot. J.M. Gutowski



Jezioro Hańcza

Fot. J.M. Gutowski



Chrząszcze (Coleoptera)

- najbogatszy rząd owadów –

na świecie prawie 400 000 gatunków

- w Polsce 

ponad 6000 gatunków



Chrząszcze saproksyliczne 

= uzależnione od martwego drewna

- żyjące w korze, pod korą, w drewnie, w próchnie

- gatunki których pokarmem są grzyby rozkładające

drewno 

- drapieżne i pasożytnicze, odżywiające się owadami 

i innymi organizmami zasiedlającymi to środowisko 

- odżywiające się odchodami oraz szczątkami innych

zwierząt znajdujących się w martwym drewnie albo 

w dziuplach starych żywych drzew 

- żyjące w soku wyciekającym z drzew      →

- wykorzystujące martwe drewno jako miejsce

schronienia przed drapieżcami, niekorzystnymi

warunkami pogodowymi oraz jako miejsce zimowania
Fot. J.M. Gutowski



Chrząszcze saproksyliczne można traktować

jako grupę modelową dla wszystkich organizmów 

związanych z martwym drewnem

Fot. J.M. Gutowski



Nazwa polska Nazwa łacińska Rodzina

zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (Fabr.) Rhysodidae

pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii Gyll. Staphylinidae

jelonek rogacz Lucanus cervus (L.) Lucanidae

pachnica dębowa Osmoderma barnabita Motsch. Scarabaeidae

bogatek wspaniały Buprestis splendens Fabr. Buprestidae

pilnicznik fiołkowy Limoniscus violaceus Müll. Elateridae

zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Scop.) Cucujidae

konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabr.) Melandryidae

ponurek Schneidera Boros schneideri (Panz.) Boridae

rozmiazg kolweński Pytho kolwensis Sahlb. Pythidae

kozioróg dębosz Cerambyx cerdo L. Cerambycidae

średzinka Mesosa myops (Dalm.) Cerambycidae

Chrząszcze saproksyliczne z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej stwierdzone w północno-wschodniej Polsce



ZAKRES I METODYKA

Inwentaryzacja wszystkich owadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków saproksylicznych, w tym zwłaszcza umieszczonych 

w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej 

Badania terenowe: IV-VII 2011 r.

- własne badania terenowe (wyszukiwanie larw, poczwarek, imagines 

oraz ich szczątków, a także śladów żerowania; ocena stanu siedlisk 

i zagrożeń dla chrząszczy saproksylicznych) 

- kwerenda wśród osób prowadzących badania na tym terenie celem 

uzyskania ewentualnych, dotąd nie opublikowanych informacji

- zebranie danych literaturowych



WYNIKI

Na terenie Ostoi Suwalskiej stwierdzono 766 gatunków owadów (ważki, 

prostoskrzydłe, pluskwiaki różnoskrzydłe, chrząszcze, błonkoskrzydłe, 

chruściki, motyle, muchówki)

Odkryto 88 nieznanych z tego obszaru gatunków, głównie Coleoptera

Aktualnie znane są z tego terenu 584 gatunki chrząszczy

Wśród wszystkich chrząszczy stwierdzono ogółem 129 gatunków 

saproksylicznych, zgrupowanych w 32 rodzinach

Najwięcej saproksylicznych gatunków należy do kózkowatych – 35, 

kusakowatych – 19, biegaczowatych – 16 i ryjkowcowatych – 12  



W Ostoi Suwalskiej wykazano 8 gatunków ważek i motyli 

spośród odnotowanych w Załącznikach Dyrektywy 

Siedliskowej

Ważki:

Sympecma paedisca (Brau.) – straszka północna

Ophiogomphus cecilia (Fourcr.) – trzepla zielona

Aeshna viridis Eversmann – żagnica zielona

Leucorrhinia albifrons (Burmeister) – zalotka białoczelna

Leucorrhinia caudalis (Charp.) – zalotka spłaszczona

Leucorrhinia pectoralis (Charp.) – zalotka większa

Motyle:

Lycaena dispar (Haworth) – czerwończyk nieparek

Lycena helle (Denis et Schiff.) – czerwończyk fioletek



Wśród wszystkich wykazanych owadów stwierdzono 26 gatunków 

chronionych polskim prawem, w tym: 

Nie odnaleziono żadnego gatunku „naturowego” 

związanego z martwym drewnem

Coleoptera: 

- 9 gatunków saproksylicznych (8 gatunków Carabus i ciołek matowy)

- 1 gatunek spośród chrząszczy wodnych – kałużnica czarna 

Carabus glabratus

Fot. K. Sućko



Ciołek matowy Dorcus paralellepipedus – chroniony przedstawiciel 

rodziny jelonkowatych

Fot. G. Domian



Wśród wszystkich wykazanych owadów stwierdzono 39 gatunków 

umieszczonych jest na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących 

i Zagrożonych w Polsce, w tym: 

Coleoptera: 

- 4 gatunki chrząszczy wodnych 

- 11 gatunków lądowych (saproksyliczne: Carabus nitens, Dorcus

paralellepipedus i Peltis grossa (gatunki narażone – VU), Agrilus 

integerrimus (bliskie zagrożenia – NT), Leioderus kollari i Saperda 

similis (o zagrożeniu słabo rozpoznanym – DD) 

Peltis grossa

Fot. J.M. Gutowski



Carabus nitens – chroniony, umieszczony na Czerwonej Liście,

zimuje w rozkładającym się drewnie lub pod korą grubych kłód

Fot. J. Wright



Fot. D. Graszka-Petrykowski

Rzemlik podobny Saperda similis

Rozwija się na żywych gałęziach wierzby iwy



Na terenie Ostoi Suwalskiej znaleziono też kilkanaście bardzo 

interesujących, rzadkich gatunków chrząszczy, m.in.: Agrilus 

populneus, Callidium coriaceum, Diacanthous undulatus, Limodromus 

krynickii, Menesia bipunctata, Oberea pupillata, Oplosia cinerea,

Stenocorus meridianus, Trichius fasciatus

Menesia bipunctata

rozwój w obumarłych 

pędach kruszyny

Fot. D. Graszka-Petrykowski



Oplosia cinerea – rozwija się na lipach

Fot. M. Kozłowski



Łucznik Stenocorus meridianus

Larwy żerują w martwych korzeniach drzew liściastych, a postacie 

dorosłe zjadają pyłek kwiatowy

Fot. J.M. Gutowski



Orszoł Trichius fasciatus
fot. M. Kozłowski



Oxythyrea funesta

Spośród chrząszczy z innych grup ekologicznych na uwagę 

zasługuje też odkrycie łanochy Oxythyrea funesta, ciepłolubnego 

gatunku, który jeszcze nie tak dawno znany był tylko z pojedynczych 

stanowisk na południu 

Polski, a obecnie 

rozprzestrzenia się 

ku północy

Fot. J.M. Gutowski



Najbardziej interesujące z punktu widzenia chrząszczy 

saproksylicznych są olszowe łęgi źródliskowe, porastające tzw. wiszące 

torfowiska nad Jez. Jaczno 

Wartościowe faunistycznie są też inne fragmenty lasów, położonych 

nad jeziorami i ciekami wodnymi (zwłaszcza okolice Jez. Postawelek 

i wsi Cisówek) 

Rozpatrując inne grupy owadów, spośród terenów otwartych na uwagę 

zasługują, często spotykane, murawy kserotermiczne, zlokalizowane 

zwłaszcza w południowej części Ostoi Suwalskiej

Odrębną faunę, bardzo bogatą i różnorodną, posiadają zbiorniki i cieki 

wodne



OCENA ZAGROŻEŃ I METODY ICH OGRANICZANIA

Dla gatunków saproksylicznych zagrożeniem jest niedostateczna ilość

martwego drewna oraz często nieodpowiednia jego jakość 

Należałoby tak zmodyfikować gospodarkę w lesie, by:

- odbudowywać korytarze ekologiczne między faktycznymi 

i potencjalnymi miejscami bytowania cennych gatunków 

saproksylicznych wewnątrz Ostoi, a także dążyć do uzyskania 

łączności ekologicznej z terenami leżącymi poza omawianym obszarem

- poprawić jakość martwego drewna, tzn. zapewnić w nim udział 

wszystkich występujących w drzewostanie gatunków oraz obecność

grubych leżących kłód i stojących martwych drzew

- zwiększyć ilość martwego drewna, zwłaszcza w wydzieleniach IV 

i starszych klas wieku do co najmniej 10 m3/ha

- zwiększyć udział drzewostanów w wieku powyżej 100 lat, 

by stanowiły co najmniej 20% powierzchni leśnej



Fot. T. Pluciński

Projektowany rezerwat „Torfowiska wiszące nad jeziorem Jaczno” 

– zabezpieczy cenną faunę saproksyliczną oraz owady związane 

z torfowiskami i wodami



MONITORING

Monitoring powinien być ukierunkowany przede wszystkim na ocenę 

bazy rozwojowej dla organizmów saproksylicznych 

W wydzieleniach leśnych III i starszych klas wieku należałoby 

zinwentaryzować martwe drewno i powtarzać to co 5-6 lat 

Za około 10 lat należałoby przeprowadzić ponowną inwentaryzację 

saproksylicznych Coleoptera 

W przypadku odkrycia któregoś z gatunków chrząszczy „naturowych” 

należałoby przeprowadzić ocenę stanu jego populacji, jakości 

siedliska i szans zachowania gatunku



Dziękuję

Fot. J.M. Gutowski


