
Osmoderma eremita
(SCOPOLI, 1763)

Pachnica d´bowa

owady, chrzàszcze, 
poÊwi´tnikowate, 
Scarabaeidae

Opis gatunku

Cia∏o d∏ugoÊci 22–32 mm, czarne lub brunatnoczarne,
zwykle z lekkim, oliwkowo-metalicznym po∏yskiem, pokry-
te bardzo delikatnym, przylegajàcym ow∏osieniem i rzadko
rozstawionymi, odstajàcymi szczecinkami, najlepiej wi-
docznymi na bokach przedplecza.
G∏owa niewielka,  z wyciàgni´tym, prostokàtnym nadust-
kiem. Jego przednia kraw´dê u samca zgrubia∏a i uniesio-
na przed oczami do góry. U nasady czu∏ków, przed oczami,
dwa wysokie guzki; u samca po∏àczone poprzecznà listwà,
u samicy mniejsze i bez po∏àczenia. Czu∏ki 10-cz∏onowe,
kolankowato za∏amane, zakoƒczone trójcz∏onowà bu∏awkà.
Przedplecze wyraênie w´˝sze od pokryw; jego boki
mocno zaokràglone, przednie i tylne kàty s∏abo zazna-
czone. Ârodek przedplecza u samca z g∏´bokim, po-
d∏u˝nym zag∏´bieniem, obramowanym po bokach wy-
stajàcymi listewkami. U samicy cecha ta jest znacznie
s∏abiej wykszta∏cona.

Tarczka du˝a, trójkàtna, po∏o˝ona w wyraênym zag∏´bie-
niu pokryw. Pokrywy w zarysie prawie prostokàtne, o wy-
datnych barkach i prawie prosto obci´tym wierzcho∏ku. Mi-
krorzeêba pokryw z∏o˝ona jest z nieregularnych zmarsz-
czek i fa∏dków oraz drobnego, rzadkiego punktowania.
Skrzyd∏a b∏oniaste dobrze wykszta∏cone.
Nogi masywne, mocne, uda i golenie wyraênie sp∏asz-
czone. Golenie na zewn´trznej kraw´dzi z trzema ostry-
mi z´bami, stopy 5-cz∏onowe. U samców poszczególne
cz∏ony przednich stóp wyciàgni´te na koƒcach w spi-
czaste wyrostki.
Polskà nazw´ gatunek ten zawdzi´cza przyjemnemu, doÊç
silnemu zapachowi, jaki wydzielajà doros∏e chrzàszcze.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Rozmiary cia∏a w po∏àczeniu z charakterystycznym wyglà-
dem i ubarwieniem powodujà, ˝e pachnica jest raczej
trudna do pomylenia z innymi przedstawicielami poÊwi´t-
nikowatych. Najbardziej podobne gatunki z pokrewnego
rodzaju zacnik (Gnorimus) sà mniejsze, a ich ubarwienie
jest metalicznie zielone lub matowoczarne, z wyraênymi,
bia∏ymi plamkami na wierzchu cia∏a.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Pe∏ny cykl rozwojowy u tego gatunku trwa 3–4 lata. Rój-
ka owadów doros∏ych ma miejsce w lecie (lipiec–sier-
pieƒ). Samice sk∏adajà niewielkie iloÊci jaj (do 30 szt.)
w próchnie dziuplastych drzew. Wyl´g∏e pod koniec
sierpnia larwy ˝erujà przez 2–3 lata w wewn´trznych
próchnowiskach drzew liÊciastych, przechodzàc kilka wy-
linek i osiàgajàc przed przepoczwarczeniem d∏ugoÊç
oko∏o 100 mm. ˚erowanie przerywane jest w okresie zi-
mowym (mniej wi´cej od listopada do po∏owy kwietnia).
Na jesieni ostatniego roku ˝erowania larwy budujà z czà-
steczek próchna i ekskrementów komor´ poczwarkowà
(tzw. kokolit), w którym nast´pnie zimujà. Na wiosn´ na-
st´pnego roku (zwykle w maju) nast´puje przepoczwar-
czenie. Stadium poczwarki trwa ok. dwóch tygodni, ale
wyl´g∏e owady doros∏e pozostajà w kokolicie a˝ do po-
czàtku lata, kiedy to wydostajà si´ na zewnàtrz i przyst´-
pujà do rójki i sk∏adania jaj. 

Wra˝liwoÊç
Doros∏e chrzàszcze prowadzà doÊç skryty tryb ˝ycia,
przebywajàc przewa˝nie w dziuplach lub ich pobli˝u.
Zaskoczone w miejscach otwartych (np. na konarach
czy pniach drzew) przyjmujà postaw´ odstraszajàco-
-obronnà, polegajàca na nag∏ym uniesieniu ca∏ego cia-
∏a na ca∏kowicie wyprostowanych nogach, przez co wy-
dajà si´ du˝o wi´ksze. Dystans wyzwalajàcy takà reak-
cj´ wynosi oko∏o 1 m.
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AktywnoÊç
Chrzàszcze doros∏e przebywajà w ciàgu dnia w próchnie
lub na pniach zasiedlanych drzew, niekiedy tylko przelatu-
jà na kwiaty lub owoce w celu odbycia ˝eru. Mimo i˝ po-
trafià lataç, przemieszczajà si´ raczej niech´tnie i na nie-
wielkie odleg∏oÊci, g∏ównie w poszukiwaniu nowych miejsc
dogodnych do zasiedlenia. Szczyt aktywnoÊci przypada na
godziny zmierzchowe i nocne, bywajà w zwiàzku z tym wa-
bione te˝ do êróde∏ sztucznego Êwiat∏a.

Sposób od˝ywiania
Pachnica d´bowa w stadium larwalnym jest typowym
próchnojadem, od˝ywiajàcym si´ roz∏o˝onym przez grzyby
drewnem. Jako roÊliny ˝ywicielskie wymienia si´ ró˝ne ga-
tunki drzew liÊciastych, jak dàb, wierzba, buk, kasztano-
wiec, grab, wiàz i lipa, a wyjàtkowo te˝ iglaste (sosna). Lar-
wy ˝erujà w próchniejàcych wewn´trznych Êciankach dziu-
pli lub w warstwie murszu na jej dnie, cz´sto zmieniajàc
miejsce pobytu wewnàtrz próchnowiska. Owady doskona-
∏e od˝ywiajà si´ sokiem wyciekajàcym z miejsc mechanicz-
nego uszkodzenia drzew i ich owoców, spotykane sà te˝
niekiedy na kwiatach.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Gatunek ten, zaliczany do reliktów lasów pierwotnych,
wyst´puje w terenach nizinnych i na pogórzach, zasie-
dlajàc ciep∏e, Êwietliste lasy liÊciaste i mieszane, parki,
a tak˝e zadrzewienia, aleje i pojedyncze drzewa przy-
dro˝ne lub rosnàce na obrze˝ach rzek i innych zbiorni-
ków wodnych. Warunkiem koniecznym do jego rozwoju
jest jednak obecnoÊç starych, dziuplastych drzew, co
z regu∏y wyklucza wyst´powanie w lasach u˝ytkowanych
gospodarczo czy regularnie czyszczonych i piel´gnowa-
nych parkach.
WÊród wrogów naturalnych pachnicy wymienia si´ pa-
so˝ytnicze grzyby i roztocza atakujàce larwy. Równie˝
nadmierne przesuszenie zasiedlanego mikrosiedliska
mo˝e powodowaç straty w populacji; obserwowano np.
niemo˝noÊç wydostania si´ osobników doros∏ych ze
zbyt wyschni´tego kokolitu. Owady doros∏e mogà te˝
padaç ∏upem ptaków (ich szczàtki znajdowano w wy-
pluwkach sów).

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

9190 – Stare acidofilne dàbrowy z Quercus robur na piasz-
czystych równinach

91FO – Nadrzeczne lasy mieszane z d´bem Quercus ro-
bur, Ulmus laevis i Ulmus minor, jesionem Fraxinus
excelsior lub Fraxinus angustifolia, wyst´pujàce
wzd∏u˝ du˝ych rzek (Ulmenion minoris)

91I0 – Eurosyberyjskie dàbrowy stepowe (Êwietliste dà-
browy)

Rozmieszczenie geograficzne

DoÊç rzadki obecnie gatunek europejski, rozsiedlony od wy-
brze˝y atlantyckich po europejskà cz´Êç Rosji, gdzie docho-
dzi do Êrodkowego biegu Wo∏gi. Pó∏nocna granica zasi´gu
przebiega od okolic Moskwy poprzez Petersburg do po∏u-
dniowej cz´Êci Pó∏wyspu Skandynawskiego, a po∏udniowa od
pó∏nocnego Kaukazu do brzegów Morza Czarnego i Âród-
ziemnego. Nie wyst´puje w Wielkiej Brytanii i na prawie ca-
∏ym Pó∏wyspie Iberyjskim. W Polsce pachnica d´bowa wyst´-
puje prawdopodobnie w ca∏ym kraju, prócz gór. Wprawdzie
z kilku regionów dotychczas jeszcze jej nie podawano, jest to
jednak raczej wynik braku badaƒ faunistycznych w niektórych
cz´Êciach naszego kraju. W ostatnich latach daje si´ zresztà
zauwa˝yç wzrost zainteresowania tym gatunkiem, co skutku-
je odkrywaniem kolejnych jego stanowisk. Aktualny stan wie-
dzy o rozsiedleniu tego gatunku w Polsce zosta∏ ostatnio pod-
sumowany przez Oleks´ & al. (2003).

Status gatunku

W Polsce Osmoderma eremita jest obj´ta Êcis∏à ochronà
gatunkowà (za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r., poz. 1456).
Umieszczona na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginà-
cych i Zagro˝onych oraz w przygotowywanym II wydaniu
Polskiej Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt ze statusem VU (gatu-
nek nara˝ony).
Obj´ta Konwencjà Berneƒskà i Dyrektywà Habitatowà Unii
Europejskiej jako gatunek ÊciÊle chroniony (wyró˝niony ja-
ko „szczególnie wa˝ny”) i wymagajàcy tworzenia obszarów
ochronnych.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Cz´Êç znanych stanowisk pachnicy znajduje si´ na tere-
nach parków narodowych (np. Bia∏owieskiego, Ojcowskie-
go, Âwi´tokrzyskiego, Woliƒskiego) i rezerwatów przyrody.
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Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Ju˝ od po∏owy XIX wieku odnotowuje si´ w piÊmiennictwie
kolejne stanowiska pachnicy na terenie naszego kraju.
Wprawdzie nie jest na razie mo˝liwe dok∏adne oszacowa-
nie liczbowe wielkoÊci populacji w Polsce, ale kolejne
stwierdzane stanowiska zdajà si´ Êwiadczyç, ˝e stan popu-
lacji jest raczej stabilny i nie obserwuje si´ tendencji spad-
kowych, jakie sygnalizowane sà z krajów Europy Zachod-
niej. Przyczynia si´ do tego niewàtpliwie obowiàzujàcy od
pewnego czasu (chocia˝ nie zawsze konsekwentnie prze-
strzegany) zakaz wycinania drzew dziuplastych w lasach.
Pewna plastycznoÊç ekologiczna tego gatunku, pozwalajà-
ca mu zasiedlaç Êrodowiska pochodzenia antropogenicz-
nego (parki, zadrzewienia przydro˝ne itp.), mo˝e równie˝
mieç korzystny wp∏yw na, jak si´ wydaje, doÊç dobrà kon-
dycj´ Osmoderma eremita pod wzgl´dem stanu i liczebno-
Êci populacji. Bioràc to pod uwag´, mo˝na mieç nadziej´,
˝e równie˝ w najbli˝szej przysz∏oÊci populacja tego gatun-
ku w naszym kraju b´dzie w miar´ stabilna.

Potencjalne zagro˝enia
G∏ówne potencjalne zagro˝enia dla tego gatunku zwiàza-
ne sà z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka. Wynikajà one przede
wszystkim z intensywnej eksploatacji lasów po∏àczonej
z eliminowaniem w ramach zabiegów sanitarnych drzew
martwych i zamierajàcych. W Êrodowiskach antropoge-
nicznych, jak parki i zadrzewienia, g∏ównym zagro˝eniem
jest czyszczenie dziupli w ramach tzw. leczenia drzew
i usuwanie ca∏ych drzew z próchnowiskami ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa. Gatunek ten posiada niewielkie zdolno-
Êci migracyjne i przeprowadzanie tego typu zabiegów na
wi´kszym obszarze grozi zablokowaniem mo˝liwoÊci roz-
przestrzeniania si´ i, w dalszej perspektywie, zanikiem lo-
kalnej subpopulacji z powodu braku zdatnych do jego
rozwoju siedlisk w najbli˝szym sàsiedztwie.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Zapewnienie ochrony siedlisk pachnicy d´bowej jest wy-
magane przez Dyrektyw´ Habitatowà UE, nie podaje si´
tam jednak zaleceƒ szczegó∏owych. Ochrona powinna za-
pewniaç zarówno utrzymanie ciep∏ego i widnego charak-
teru siedlisk, jak równie˝ odpowiednià iloÊç materia∏u l´-
gowego, tj. starych dziuplastych drzew. W zwiàzku z tym
musi obejmowaç jak najwi´kszy obszar wokó∏ miejsca
stwierdzenia tego gatunku, umo˝liwiajàc swobodny rozwój
i rozprzestrzenianie si´ populacji. Podaje si´, ˝e minimal-
ne refugium, zapewniajàce utrzymywanie si´ populacji
w dobrej kondycji, powinno stanowiç co najmniej 10
drzew z odpowiednimi do zasiedlenia dziuplami, rosnàce
niezbyt daleko od siebie, gdy˝ zasi´g, w jakim poszczegól-

ne osobniki migrujà, poszukujàc nowych miejsc do zasie-
dlenia, jest niewielki i nie przekracza zwykle kilkuset me-
trów. W ramach ochrony potencjalnych miejsc wyst´powa-
nia pachnicy i zapewnienia dostatecznej bazy l´gowej na-
le˝a∏oby te˝ zakazaç czyszczenia i konserwowania Êrodka-
mi chemicznymi dziupli w starych drzewach pomnikowych
lub rosnàcych w miejskich zadrzewieniach. Zabiegi takie,
niejednokrotnie obecnie wykonywane w ramach tzw. lecze-
nia drzew, prowadzà do bezpowrotnego zniszczenia boga-
tych zgrupowaƒ bezkr´gowców, zasiedlajàcych dziuple.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Z uwagi na skryty tryb ˝ycia gatunek ten, pomimo znacz-
nych rozmiarów, jest w pewnym stopniu zabezpieczony
przed nadmiernym wy∏apywaniem przez komercyjnie na-
stawionych kolekcjonerów, chocia˝ niebezpieczeƒstwo ta-
kie niewàtpliwie istnieje. Ochrona gatunkowa, jakà jest
obj´ty, powinna w tym przypadku pomóc w likwidacji tego
zagro˝enia, oczywiÊcie pod warunkiem skutecznego jej eg-
zekwowania. Dzia∏aniem na rzecz ochrony tego gatunku
powinno te˝ byç upowszechnienie informacji o jego biolo-
gii i ekologii wÊród osób odpowiedzialnych na ró˝nych
szczeblach administracyjnych za ochron´ przyrody.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Ewentualne dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania
siedlisk Osmoderma eremita b´dà mia∏y równie˝ bardzo
korzystny wp∏yw na populacje wszystkich wspó∏wyst´pujà-
cych z nim gatunków, zwiàzanych z mikrosiedliskiem,
w którym gatunek ten wyst´puje.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Nale˝y kontynuowaç badania faunistyczne poszerzajàce
naszà wiedz´ o rozsiedleniu w Polsce tego gatunku. Na
stwierdzonych czynnych stanowiskach powinno si´ prze-
prowadziç szczegó∏owe badania nad dynamikà jego po-
pulacji i wp∏ywem czynników oporu Êrodowiska, co pozwo-
li skuteczniej planowaç dzia∏ania ochronne.

Monitoring naukowy

Zasady ewentualnego monitoringu powinny byç opraco-
wywane dopiero w odniesieniu do konkretnych stwierdzo-
nych stanowisk, na których nale˝y uprzednio zbadaç licze-
bnoÊç i kondycj´ populacji, aby sposób przeprowadzenia
monitoringu nie wp∏ynà∏ na ich os∏abienie.
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