
Oxyporus mannerheimii
GYLLENHAL, 1827

Pogrzybnica 
Mannerheima

owady, chrzàszcze, 
kusakowate, Staphylinidae

Opis gatunku

Cia∏o d∏ugoÊci 7–9 mm, kr´pe, czarne, mocno b∏yszczàce,
nieow∏osione. Stopy ˝ó∏tobrunatne, warga górna, golenie,
g∏aszczki i czu∏ki brunatne.
G∏owa w zarysie kwadratowa, oczy wypuk∏e, okràg∏e, osa-
dzone w przednich kàtach g∏owy. ˚uwaczki znacznie d∏u˝-
sze od g∏owy, smuk∏e, lekko wygi´te do wewnàtrz. Czu∏ki
krótkie, 11-cz∏onowe, cz∏ony 6.–11. wyraênie poprzeczne,
kielichowato rozszerzone.
Przedplecze nieco krótsze i w´˝sze od g∏owy. Najwi´ksza
jego szerokoÊç le˝y w pobli˝u przednich kàtów, ku ty∏owi
wyraênie zw´˝one; nasada zaokràglona, tylnych kàtów
brak. Nasada przedplecza z wàskim obrze˝eniem
w kszta∏cie listewki; przedni brzeg przedplecza nieobrze˝o-
ny. Zarówno g∏owa, jak i przedplecze bez Êladu punktowa-
nia, g∏adkie i b∏yszczàce.

Tarczka ma∏a, poprzeczna, trapezowata. Pokrywy z za-
znaczonymi barkami, rozszerzajàce si´ ku ty∏owi, wierz-
cho∏ki prosto Êci´te. Przez Êrodek ka˝dej pokrywy biegnà
dwa pionowe, nieregularne rz´dy grubych punktów, od-
dzielone g∏adkà listewkà. Mi´dzy pierwszym z tych rz´-
dów a szwem pokryw sà dodatkowo rozrzucone nieregu-
larnie doÊç g∏´bokie punkty. Poza tym urzeêbieniem po-
krywy g∏adkie i b∏yszczàce.
Widoczne od góry segmenty odw∏oka lekko matowe, po-
kryte delikatnà mikrorzeêbà w kszta∏cie poprzecznych linii.
Nogi smuk∏e; golenie pokryte jasnymi, doÊç d∏ugimi kolca-
mi. Wszystkie stopy pi´ciocz∏onowe.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W Polsce wyst´pujà jeszcze dwa gatunki z tego samego ro-
dzaju, Oxyporus maxillosus i O. rufus. Oba charakteryzujà
si´ jaskrawym ubarwieniem. Przynajmniej cz´Êç odw∏oka
i pokryw, a zwykle tak˝e nogi i przedplecze sà u tych ga-
tunków ˝ó∏te lub czerwone. Od innych kusaków rodzaj ten
odró˝nia si´ wystarczajàco olbrzymimi w stosunku do g∏o-
wy, d∏u˝szymi od niej ˝uwaczkami.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Na temat biologii O. mannerheimii nie ma praktycznie
˝adnych danych, do czego niewàtpliwie przyczynia si´ du-
˝a rzadkoÊç wyst´powania tego gatunku. W sytuacji, gdy
znajduje si´ pojedyncze osobniki raz na kilkanaÊcie czy
kilkadziesiàt lat, nie sposób przeÊledziç dok∏adnie etapów
cyklu rozwojowego czy zbadaç ekologi´ gatunku. Wiemy,
˝e larwy drà˝à chodniki w owocnikach grzybów kapelu-
szowych, poczàtkowo od spodniej strony kapelusza, by
zakoƒczyç ˝erowanie wewnàtrz nogi grzyba. Doros∏e
osobniki mo˝na znaleêç na grzybach póênà wiosnà i w le-
cie, od czerwca do wrzeÊnia.

Wra˝liwoÊç
Brak jakichkolwiek badaƒ i obserwacji w tym zakresie.

AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze prowadzà skryty tryb ˝ycia, przebywa-
jàc na owocnikach grzybów kapeluszowych i w Êció∏ce.
Prawdopodobnie majà aktywnoÊç dziennà.

Sposób od˝ywiania
Gatunek ten jest mycetofagiem, zwiàzanym troficznie
z grzybami kapeluszowymi. Jako gatunki ˝ywicielskie po-
daje si´ najcz´Êciej owocniki borowika Boletus edulis i ko-
zaka Leccinum scabrum, ale tak˝e boczniaka Pleurotus
pulmonarius, ∏uszczaka zmiennego (Kuehneromyces muta-
bilis) i maÊlanki wiàzkowej (Hypholoma fasciculare). Do-
puszcza si´ te˝ mo˝liwoÊç fakultatywnego drapie˝nictwa
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w stosunku do larw innych owadów ˝yjàcych w grzybach,
np. muchówek (Diptera), szczególnie ze strony doros∏ych
chrzàszczy pogrzybnicy.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Niewiele wiemy o wymaganiach ekologicznych tego gatunku.
Ze skàpych danych wynika, ̋ e pogrzybnica Mannerheima jest
borealnym gatunkiem leÊnym. Zasiedla ch∏odne, zacienione
miejsca w lasach liÊciastych i mieszanych. Jako typowy myce-
tofag jest te˝ prawdopodobnie bardziej zwiàzana z gatunkiem
˝ywiciela ni˝ z typem drzewostanu, a jej wymagania wilgotno-
Êciowe i temperaturowe sà przypuszczalnie takie same, jak
grzybów, na których ˝eruje.

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

91 – Lasy strefy umiarkowanej Europy

Rozmieszczenie geograficzne

Pogrzybnica Mannerheima zasiedla pó∏nocnà cz´Êç konty-
nentu euroazjatyckiego od Syberii po pó∏nocno-wschodnià
Europ´ i na ca∏ym tym obszarze znana jest z nielicznych, roz-
proszonych stanowisk. W Europie rozmieszczona jest od pó∏-
nocnej Rosji i Karelii wzd∏u˝ po∏udniowych wybrze˝y Ba∏tyku
(Finlandia, Estonia, ¸otwa, Litwa) do Polski, Bia∏orusi i Ukra-
iny (Wo∏yƒ). W Polsce po raz pierwszy stwierdzono ten gatu-
nek w pierwszej po∏owie XX wieku w Puszczy Bia∏owieskiej,
a nastepnie znaleziono go jeszcze w okolicy KraÊnika na Lu-
belszczyênie (1963 r.) oraz w Puszczy Knyszyƒskiej na Podla-
siu (1985 i 1990 r.). Bioràc pod uwag´ znany zasi´g ogólny
O. mannerheimii mo˝emy stwierdziç, ˝e we wschodniej Pol-
sce przebiega po∏udniowo-zachodnia granica jego area∏u.

Status gatunku

W Polsce Oxyporus mannerheimii nie jest obj´ty ochronà
gatunkowà (Dz.U. 2004 r, Nr 220, poz. 2237).

Umieszczony zosta∏ na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt
Ginàcych i Zagro˝onych ze statusem VU (nara˝ony).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Jedno ze znanych krajowych stanowisk znajduje si´ na te-
renie Bia∏owieskiego Parku Narodowego.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Pogrzybnica Mannerheima jest gatunkiem niezbyt cz´sto
obserwowanym w ca∏ym swoim zasi´gu. Wynikaç to mo˝e
po cz´Êci z braku dok∏adniejszych badaƒ nad tym gatun-
kiem, jak równie˝ z ogólnie ma∏ej liczby danych faunistycz-
nych z terenu wschodniej i pó∏nocno-wschodniej Europy
oraz Syberii. W Polsce gatunek ten zaliczany jest do bardzo
rzadkich, co mo˝e byç m.in. spowodowane jego skrytym
trybem ˝ycia i rozproszeniem wynikajàcym z wyst´powania
na granicy zasi´gu ogólnego. Rodzina kusakowatych do-
piero zresztà w ostatnich latach staje si´ u nas obiektem
dok∏adniejszych badaƒ faunistycznych i byç mo˝e wi´ksza
liczba informacji o tym gatunku zostanie zgromadzona
w najbli˝szej przysz∏oÊci. Na razie posiadamy zbyt ma∏o
danych, aby wnioskowaç o kondycji i ewentualnych zmia-
nach populacji O. mannerheimii. Ogólnie mo˝na tylko
przypuszczaç, ˝e na terenie naszego kraju liczebnoÊç tego
gatunku jest  niska, o czym Êwiadczà wyniki od∏owów – je-
dynie w pojedynczych egzemplarzach.

Potencjalne zagro˝enia
Nie posiadamy informacji o wrogach naturalnych tego ga-
tunku. Ze strony cz∏owieka jedynym dajàcym si´ przewi-
dzieç potencjalnym zagro˝eniem dla O. mannerheimii mo-
g∏aby byç nadmierna eksploatacja miejsc jego wyst´powa-
nia w zakresie zbioru grzybów. Zbyt ma∏o jednak posiada-
my obecnie informacji odnoÊnie do jego zwiàzków troficz-
nych z poszczególnymi gatunkami grzybów, aby oceniç
skal´ takiego zagro˝enia.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Jak ju˝ wspomniano, gatunek ten ca∏ym swoim cyklem ˝y-
ciowym jest zwiàzany z grzybami kapeluszowymi. RzadkoÊç
jego wyst´powania wynika przede wszystkim z faktu, ˝e po-
pulacja na terenie Polski znajduje si´ na samej granicy je-
go zasi´gu ogólnego i ma charakter mocno rozproszony.
Dodatkowo znajomoÊç jego biologii jest jedynie fragmen-
taryczna. Z powy˝szych powodów w chwili obecnej nie jest
mo˝liwe sformu∏owanie szczegó∏owych zasad ochronnych
odnoÊnie do siedliska pogrzybnicy Mannerheima. Byç mo-
˝e te˝ nie ma potrzeby podejmowania takich dzia∏aƒ.
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce
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Propozycje wzgl´dem gatunku
Pogrzybnica Mannerheima prowadzi skryty tryb ˝ycia,
ma niewielkie rozmiary cia∏a i wyst´puje u nas bardzo
rzadko. Z tego powodu gatunek ten nie jest bezpoÊred-
nio nara˝ony na wy∏apywanie i nie stanowi obiektu han-
dlu kolekcjonerskiego. Bioràc to pod uwag´, nie widaç
potrzeby ani mo˝liwoÊci podejmowania szczególnych
dzia∏aƒ ochronnych wobec tego gatunku (z wyjàtkiem
dzia∏aƒ edukacyjnych).

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Nie jest konieczne podj´cie dzia∏aƒ ochronnych w stosun-
ku do tego gatunku.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Oxyporus mannerheimii na terenie Polski ma, jak ju˝
wspomniano, jedynie kilka stanowisk stwierdzonych
w ró˝nym czasie. Badania powinny wi´c w pierwszej ko-
lejnoÊci koncentrowaç si´ na próbach odszukania go na
innych, potencjalnych stanowiskach, przede wszystkim
w pó∏nocno-wschodniej i wschodniej Polsce (np. Puszcza
Augustowska, Romincka, Borecka, Polesie Lubelskie),
w celu okreÊlenia granic jego zasi´gu w Polsce. W przy-
padku stwierdzenia na jakimÊ stanowisku liczniejszej po-
pulacji mo˝liwe by∏oby podj´cie badaƒ nad jego biologià
i ekologià; szczególnie cenne z powodu prawie ca∏kowi-
tego braku danych na ten temat.

Monitoring naukowy

Ze wzgl´du na s∏abà znajomoÊç aktualnego rozsiedlenia
gatunku na terenie kraju, jak równie˝ rzadkoÊç wyst´po-
wania, zasady ewentualnego monitoringu sà obecnie ra-
czej niemo˝liwe do opracowania. By∏oby to wykonalne
pod warunkiem znalezienia stanowisk, na których gatunek
ten wyst´puje liczniej i bywa regularnie obserwowany.
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