
Limoniscus violaceus
(Ph. W. MÜLLER, 1821)

Pilnicznik fio∏kowy

owady, chrzàszcze, 
spr´˝ykowate, Elateridae

Opis gatunku

Cia∏o smuk∏e, d∏ugoÊci 10–12 mm, czarne z ciemnofio-
letowym, najwyraêniejszym na pokrywach po∏yskiem.
Czu∏ki i nogi ciemnobrunatne. Ow∏osienie wierzchu cia∏a
krótkie, g´ste, lekko uniesione. W∏oski na przedpleczu
skierowane ku przodowi, szare i brunatne, na pokrywach
brunatne, skierowane do ty∏u. Spód cia∏a jasno, przyle-
gajàco ow∏osiony.
G∏owa p∏aska, ma∏a, grubo i g´sto punktowana. Przedni
brzeg czo∏a w kszta∏cie wystajàcej listewki, poÊrodku lekko
wci´tej; pod nià znajduje si´ prostopadle ustawiony nad-
ustek. Czu∏ki 11-cz∏onowe, doÊç krótkie, nie dosi´gajà tyl-
nych kàtów przedplecza. Ich pierwszy cz∏on beczu∏kowato
zgrubia∏y, g´sto pokryty du˝ymi punktami. Cz∏ony od
czwartego do dziesiàtego silnie rozszerzone, poprzecznie
trójkàtne, przez co czu∏ki wyraênie pi∏kowane. Cz∏on jede-
nasty wyd∏u˝ony, romboidalny.

Przedplecze wyd∏u˝one, s∏abo wypuk∏e, o lekko zaokràglo-
nych bokach, wyraênie zw´˝ajàce si´ ku przodowi. Tylne
naro˝a kolcowato wyciàgni´te, z zaokràglonymi wierzcho∏-
kami. Na powierzchni ka˝dego z nich krótkie, pod∏u˝ne
˝eberko o ostrych kantach. Wierzch przedplecza g´sto po-
kryty okràg∏ymi, du˝ymi punktami, których brzegi prawie
si´ stykajà. Nasada przedplecza poÊrodku z krótkà, po-
d∏u˝nà bruzdkà. Tylna kraw´dê przedtu∏owia w pobli˝u tyl-
nych kàtów wyraênie wci´ta. Ta cecha, najlepiej widoczna
od spodu, odró˝nia rodzaj Limoniscus od pokrewnych, któ-
re majà tylny brzeg przedtu∏owia prosty, bez wci´ç.
Tarczka doÊç du˝a, o wyd∏u˝onym, owalnym kszta∏cie. Po-
krywy smuk∏e, o wyraênych guzach barkowych i zaokràglo-
nym wierzcho∏ku. Na ka˝dej pokrywie 9 lekko zag∏´bio-
nych rz´dów punktów, mi´dzyrz´dy pokryte g´stym, drob-
niejszym punktowaniem. Skrzyd∏a b∏oniaste ukryte pod po-
krywami dobrze wykszta∏cone.
Nogi d∏ugie i smuk∏e, wszystkie stopy 5-cz∏onowe.
Dymorfizm p∏ciowy jest prawie niezaznaczony; samce sà
zwykle nieco mniejsze od samic.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Z racji swojego ubarwienia gatunek ten jest doÊç charak-
terystyczny i raczej trudny do pomylenia z innymi przedsta-
wicielami spr´˝ykowatych. Od blisko spokrewnionych
przedstawicieli rodzaju Cidnopus odró˝nia si´ kszta∏tem
tylnej kraw´dzi przedtu∏owia, co omówiono powy˝ej.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Pe∏ny cykl rozwojowy u tego gatunku trwa oko∏o dwóch lat.
Pod koniec kwietnia lub na poczàtku maja odbywa si´ ko-
pulacja, a nast´pnie samice sk∏adajà jaja. Wyl´g∏e larwy
˝erujà w próchnie i humusie wype∏niajàcym wraz z glebà
dno przyziemnych dziupli. Stadium larwalne trwa 15–16
miesi´cy, po czym (w sierpniu lub wrzeÊniu) larwy przepo-
czwarczajà si´ w kolebkach poczwarkowych po∏o˝onych
w Êcianach dziupli lub na jej dnie, w kawa∏kach próchna.
Wykorzystywane sà te˝ w tym celu chodniki ró˝nych owa-
dów drewno˝ernych, jak np. niektórych chrzàszczy kózko-
watych (Cerambycidae), ryjkowcowatych (Curculionidae)
czy mrówek. Wyl´g∏e na jesieni owady doskona∏e zimujà,
nie opuszczajàc a˝ do wiosny kolebek poczwarkowych.

Wra˝liwoÊç
Nie prowadzono dok∏adniejszych obserwacji. Wiadomo tylko,
˝e doros∏e chrzàszcze prowadzà skryty tryb ˝ycia, przebywajàc
g∏ównie wewnàtrz dziupli, chocia˝ niekiedy by∏y obserwowane
na pniach i ga∏´ziach drzew w pobli˝u dziupli, a nawet na ni˝-
szej roÊlinnoÊci. Niepokojone spadajà na ziemi´ lub podska-
kujà, korzystajàc z charakterystycznego dla tej rodziny apara-
tu skokowego zlokalizowanego na spodniej stronie tu∏owia.

99

Nazwa zwierzaka
P

ora
d
nik

i
ochrony sied

lisk
i g

a
tunków

Pilnicznik fio∏kowy

1079



AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze prawdopodobnie majà aktywnoÊç noc-
nà. W miejscach liczniejszego wyst´powania odleg∏oÊci mi´-
dzy poszczególnymi stanowiskami (nie przedzielonymi innym
typem drzewostanu) wynosi∏y najcz´Êciej od 100 m do 2 km
(Zach, 2003), prawdopodobnie wi´c na takà odleg∏oÊç prze-
mieszczajà si´ zwykle w celu zasiedlania nowych miejsc.

Sposób od˝ywiania
Dok∏adny sk∏ad pokarmu larw L. violaceus nie by∏ badany.
Bioràc pod uwag´ znane szczegó∏y biologii tego gatunku,
mo˝na za∏o˝yç, ˝e tak jak inne saproksylobiontyczne spr´˝y-
ki od˝ywia si´ próchnem przeroÊni´tym grzybnià, w miar´
rozwoju uzupe∏niajàc diet´ drapie˝nictwem wobec larw in-
nych owadów i nekrofagià. Larwy i owady doskona∏e prze-
bywajà w próchniejàcych wewn´trznych Êciankach dziupli
lub w warstwie wilgotnego, stykajàcego si´ z glebà humusu
na jej dnie, powsta∏ego jako efekt ˝erowania innych owa-
dów próchno˝ernych. Jako drzewa ˝ywicielskie wymienia si´
buki, d´by i jesiony. Brak jest badaƒ odnoÊnie do sk∏adu po-
˝ywienia postaci doskona∏ych i ich sposobu ˝erowania. Po-
niewa˝ jednak chrzàszcze doros∏e przebywajà najcz´Êciej
w tych samych Êrodowiskach co ich larwy, mo˝na przypusz-
czaç, ˝e i sk∏ad ich pokarmu jest podobny. Obserwowano
te˝ doros∏e chrzàszcze ˝erujàce na kwiatach g∏ogu.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Ârodowiskiem ˝ycia tego reliktowego gatunku sà liÊciaste
i mieszane, ciep∏e lasy na nizinach, pogórzach i w niskich
partiach gór lub tereny o charakterze lasostepowym. Wa-
runkiem jego wyst´powania jest obecnoÊç starych, dziu-
plastych drzew, co z regu∏y wyklucza wyst´powanie w la-
sach u˝ytkowanych gospodarczo. Obserwowano nato-
miast jego wyst´powanie w starych, niepiel´gnowanych
parkach. Jest gatunkiem stenotopowym, wymagajàcym do
swego rozwoju ÊciÊle okreÊlonego, rzadko spotykanego
obecnie mikroÊrodowiska wyst´pujàcego tylko w jednym
ze stadiów procesu obumierania drzew. Zasiedla wy∏àcznie
znajdujàce si´ u nasady pnia ˝ywych i zamierajàcych
drzew przyziemne dziuple, os∏oni´te od góry od opadów
atmosferycznych. Do swojego rozwoju wymaga du˝ej wil-
gotnoÊci, którà zapewnia mu woda podsiàkajàca z warstw
gleby pod dziuplà. Sàdzàc po rozsiedleniu ogólnym, nale-
˝y te˝ przypuszczaç, ˝e jest gatunkiem preferujàcym umiar-
kowane warunki klimatyczne i nietolerujàcym du˝ych rocz-
nych wahaƒ temperatur. Wskazuje na to jego nieobecnoÊç
zarówno na wschodzie kontynentu i w Skandynawii, jak
i w regionie Êródziemnomorskim.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne

9160 – Subatlantyckie i Êrodkowoeuropejskie lasy d´bowe
i d´bowo-grabowe Carpinion betuli

9190 – Stare acidofilne dàbrowy z Quercus robur na
piaszczystych równinach

91I0 – Eurosyberyjskie dàbrowy stepowe (Êwietliste dàbrowy)

Rozmieszczenie geograficzne

Jeden z najrzadszych chrzàszczy europejskich, uwa˝any za
relikt lasów pierwotnych. Rozsiedlony jest na nielicznych, roz-
proszonych stanowiskach od Rumunii do Anglii, na pó∏nocy
docierajàcy do Danii, a na po∏udniu do pó∏nocnej Hiszpanii
(Nawarra). Podawany te˝ z pó∏nocnych W∏och, ale te stano-
wiska opiera∏y si´ prawdopodobnie na b∏´dnie oznaczonych
okazach. W Europie Ârodkowej najcz´Êciej notowany jest
z Czech i S∏owacji; w Austrii tylko 5 razy stwierdzony w ciàgu
ubieg∏ego stulecia, w Niemczech wspó∏czeÊnie podawany tyl-
ko z Hesji i Bawarii. Wi´kszoÊç danych o jego stanowiskach
pochodzi z XIX i pierwszej po∏owy XX wieku. W Polsce znale-
ziony by∏ tylko dwa razy: pod koniec XIX wieku w Puszczy Bia-
∏owieskiej i w latach 20. XX wieku na jednym stanowisku na
Pojezierzu Pomorskim (rezerwat „Bielinek” nad Odrà). Przez
nasz kraj biegnie te˝ prawdopodobnie pó∏nocno-wschodnia
granica zasi´gu ogólnego L. violaceus.

Status gatunku

W Polsce Limoniscus violaceus nie jest obj´ty ochronà ga-
tunkowà. (Dz.U. 2004 r., Nr 220, poz. 2237)
Umieszczony na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych
i Zagro˝onych oraz w przygotowywanym II wydaniu Polskiej
Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt ze statusem CR (krytycznie zagro˝ony).
Obj´ty Dyrektywà Habitatowà Unii Europejskiej jako gatu-
nek wymagajàcy tworzenia obszarów ochronnych.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Oba historyczne stanowiska L. violaceus w Polsce zlokali-
zowane by∏y na terenach obecnie chronionych: w Bia∏o-
wieskim Parku Narodowym i w rezerwacie roÊlinnoÊci kse-
rotermicznej „Bielinek” nad Odrà.
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Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Nie jest pewne wspó∏czesne wyst´powanie pilnicznika fio∏kowe-
go w naszym kraju. Po znalezieniu na poczàtku XX wieku jedne-
go okazu, nigdy póêniej nie potwierdzono jego wyst´powania,
nie mo˝na wi´c nic powiedzieç na temat aktualnego stanu jego
populacji w Polsce. Generalnie populacja L. violaceus w Euro-
pie znajduje si´ w ciàg∏ym regresie z powodu zanikania dogod-
nych dla niego siedlisk ˝yciowych. Nigdzie te˝ nie zaobserwo-
wano odwrócenia tych tendencji spadkowych. Dodatkowo
w miejscach swego wyst´powania nigdy nie by∏ licznie stwier-
dzany, co mo˝e Êwiadczyç o ma∏ym potencjale rozrodczym
i s∏aboÊci lokalnych subpopulacji. Istnieje wi´c du˝e prawdopo-
dobieƒstwo, ˝e gatunek ten obecnie w Polsce nie wyst´puje.

Potencjalne zagro˝enia
Nie ma danych odnoÊnie do wrogów naturalnych pilnicznika
fio∏kowego. Potencjalne zagro˝enia dla tego gatunku zwiàza-
ne sà przede wszystkim z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka. Wynikiem
tej dzia∏alnoÊci jest m.in. zanik widnych lasów liÊciastych i sie-
dlisk o charakterze lasostepowym na rzecz gospodarczych,
jednowiekowych drzewostanów z jednym, dominujàcym ga-
tunkiem, np. sosnà. Stosowane powszechnie, nie tylko w la-
sach, ale i w zadrzewieniach parkowych czy przydro˝nych tzw.
zabiegi sanitarne i piel´gnacyjne (usuwanie drzew martwych
i zamierajàcych lub „leczenie” drzew dziuplastych) oraz inten-
sywna, zr´bowo-odnowieniowa eksploatacja lasów sprawia-
jà, ˝e bardzo szybko, nie tylko w naszym kraju, zanikajà sie-
dliska niezb´dne dla rozwoju tego gatunku, a jego dalsze ist-
nienie uwa˝a si´ w ca∏ym zasi´gu za silnie zagro˝one. 

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Precyzyjne wskazania ochronne dla siedlisk tego gatunku
b´dzie mo˝na opracowaç dopiero po znalezieniu go po-
nownie w naszym kraju. Ogólnie mo˝na podaç, ˝e ochro-
na pilnicznika powinna zapewniaç utrzymanie ciep∏ego
i widnego charakteru jego siedlisk, jak równie˝ zapewniaç
odpowiednià iloÊç materia∏u l´gowego, tj. starych dziupla-
stych drzew. W zwiàzku z tym musi obejmowaç jak najwi´k-
szy obszar wokó∏ miejsca stwierdzenia tego gatunku, umo˝-
liwiajàc swobodny rozwój i rozprzestrzenianie si´ populacji.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Ze wzgl´du na skryty tryb ˝ycia, stosunkowo niewielkie roz-
miary cia∏a i rozproszone wyst´powanie gatunek ten jest
trudny do wykrycia. Z drugiej strony ekstremalna rzadkoÊç
jego wyst´powania powoduje zainteresowanie nim ze stro-
ny komercyjnie nastawionych kolekcjonerów, a ma∏a liczeb-
noÊç lokalnych populacji mo˝e skutkowaç w przypadku ma-
sowego od∏owu ca∏kowitym zniszczeniem stanowisk. Z tych
wzgl´dów mo˝na rozwa˝yç mo˝liwoÊç utajnienia szczegó∏o-

wych lokalizacji nowo odkrytych stanowisk, jak to ma miej-
sce np. w przypadku niektórych ptaków drapie˝nych. Istnia∏-
by wtedy zakaz publikowania dok∏adnej lokalizacji stanowi-
ska, ujawnianego jedynie wybranym specjalistom.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Ewentualne dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania
siedlisk Limoniscus violaceus b´dà mia∏y równie˝ bardzo
korzystny wp∏yw na populacje wszystkich wspó∏wyst´pujà-
cych z nim gatunków, zwiàzanych ze specyficznym mikro-
siedliskiem, w którym wyst´puje.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Gatunek ten ma na terenie Polski tylko dwa historyczne,
niepotwierdzone wspó∏czeÊnie stanowiska. Wszelkie bada-
nia nad nim musi poprzedziç ustalenie, czy L. violaceus
jeszcze w Polsce wyst´puje.

Monitoring naukowy

Aby zaproponowaç sposób ewentualnego monitoringu
dla tego gatunku, nale˝y najpierw z ca∏à pewnoÊcià
ustaliç, czy pilnicznik fio∏kowy jeszcze wyst´puje w na-
szym kraju.
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