
Pytho kolwensis
C. R. SAHLBERG, 1833

Rozmiazg kolweƒski

owady, chrzàszcze, 
rozmiazgowate, Pythidae

Opis gatunku

Cia∏o d∏ugoÊci 10–17 mm, czarne, b∏yszczàce, nieow∏osio-
ne, wyraênie sp∏aszczone grzbietobrzusznie. Czu∏ki,
g∏aszczki, koƒce goleni i stopy brunatne.
G∏owa w zarysie kwadratowa, oczy wypuk∏e, okràg∏e. Ze-
wn´trzny brzeg ̋ uwaczek wygi´ty do wewnàtrz pod kàtem pro-
stym. Czu∏ki 11-cz∏onowe, nitkowate, osadzone przed oczami,
ich nasada os∏oni´ta jest od góry kraw´dzià policzków.
Przedplecze w zarysie owalne, o bokach silnie zaokràglo-
nych, najszersze prawie w po∏owie swojej d∏ugoÊci. W cz´-
Êci nasadowej wyraênie przew´˝one, nasada i przedni
brzeg z obrze˝eniem w postaci wàskiej listewki. Boki przed-
plecza nieobrze˝one, szeroko wa∏eczkowato wypuk∏e,
zgrubia∏e, wznoszà si´ wy˝ej ni˝ Êrodkowa cz´Êç przedple-
cza. Mi´dzy Êrodkiem a bokami przedplecza g∏´bokie,
pó∏koliste wgniecenia.

Pokrywy rozszerzajàce si´ ku ty∏owi, z lekko wystajàcymi
barkami i zaokràglonym wierzcho∏kiem. Na powierzchni
ka˝dej pokrywy, poni˝ej nasady, wyraênie zaznacza si´ 10
doÊç g∏´bokich, pod∏u˝nych rowków, punktowanych na
dnie. Powierzchnie mi´dzy nimi listewkowato wzniesione,
g∏adkie, prawie niepunktowane. Skrzyd∏a b∏oniaste pod
pokrywami dobrze wykszta∏cone.
Nogi smuk∏e; przednie i Êrodkowe stopy pi´ciocz∏onowe,
tylne czterocz∏onowe.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W Polsce wyst´pujà jeszcze dwa gatunki z tego samego ro-
dzaju, Pytho depressus i P. abieticola, zewn´trznie bardzo
podobne. U obu zewn´trzny brzeg ˝uwaczek jest wygi´ty
pó∏kolisto, a na pokrywach wykszta∏conych jest tylko
7–9 rowków. Ponadto u P. depressus przedplecze jest naj-
szersze w przedniej cz´Êci, a cia∏o zwykle ma ciemnonie-
bieski, metaliczny odcieƒ.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Samica P. kolwensis w maju sk∏ada jaja, w pakietach po
kilka sztuk, w opuszczone chodniki larwalne korników
(Scolytidae). Po oko∏o dwóch tygodniach wyl´gajà si´ lar-
wy, których budowa uniemo˝liwia samodzielne drà˝enie
chodników w drewnie. ˚erujà wi´c poczàtkowo w chod-
nikach korników, przechodzàc w miar´ wzrostu pod luê-
nà korà do chodników pozostawionych przez chrzàszcze
z rodziny kózkowatych (Cerambycidae). Larwy ˝erujà
przez okres 3 do 5 lat, osiàgajàc d∏ugoÊç ok. 40 mm.
W lipcu lub sierpniu szykujàca si´ do przeobra˝enia lar-
wa buduje pod korà z trocinek i próchnicy owalnà koleb-
k´ poczwarkowà. Stadium poczwarki trwa 2–3 tygodnie,
a wyl´gajàce si´ od lipca do wrzeÊnia chrzàszcze zimujà
do wiosny w komorach poczwarkowych. Na wiosn´ ˝eru-
jà jeszcze przez krótki okres pod korà, od˝ywiajàc si´ po-
dobnie jak larwy. Gotowe do rozrodu chrzàszcze wygry-
zajà si´ na zewnàtrz od kwietnia do maja; po kopulacji
i z∏o˝eniu jaj ginà.

Wra˝liwoÊç
Brak danych na ten temat – nie prowadzono ˝adnych ba-
daƒ, a skryty tryb ˝ycia gatunku znacznie utrudnia prowa-
dzenie tego typu obserwacji.

AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze prowadzà skryty tryb ˝ycia, przebywa-
jàc pod rozk∏adajàcà si´ korà i w jej szczelinach oraz
w opuszczonych chodnikach próchno˝ernych owodów,
dlatego dobowy cykl ich aktywnoÊci jest trudny do ustale-
nia. Sà równie˝ trudne do zauwa˝enia w terenie dla przy-
padkowego obserwatora.
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Sposób od˝ywiania
Gatunek ten troficznie zwiàzany jest ze Êwierkiem (Picea
abies). Zarówno larwy, jak i owady doskona∏e sà fitosapro-
fagami, tzn. od˝ywiajà si´ si´ roz∏o˝onym ∏ykiem i miazgà,
trocinkami i odchodami ˝erujàcych tam wczeÊniej owadów
oraz mikroorganizmami roÊlinnymi i zwierz´cymi, bytujà-
cymi w tym Êrodowisku. Nie stwierdzono przejawów dra-
pie˝nictwa w stosunku do innych owadów podkorowych.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Rozmiazg kolweƒski jest w naszej faunie jednym z reliktów
lasów pierwotnych. Zasiedla ch∏odne, zacienione miejsca
w lasach o charakterze naturalnym, rosnàcych na terenach
o du˝ej wilgotnoÊci (olsy, ∏´gi). Jest gatunkiem saproksylo-
biontycznym, odbywajàcym rozwój pod korà grubych pni
powalonych przez wiatr i le˝àcych od roki do kilku lat. Za-
siedlane drzewa muszà byç pokryte korà i powinny byç
tak˝e cz´Êciowo uniesione nad powierzchni´ (oparte na
ga∏´ziach lub tarczy korzeniowej), co powoduje ich wol-
niejszy rozk∏ad. Ârodowisko takie zapewnia niezb´dnà dla
tego gatunku wysokà wilgotnoÊç i raczej niskà temperatu-
r´. Zaobserwowano, ˝e w Puszczy Bia∏owieskiej cykl roz-
wojowy P. kolwensis by∏ najkrótszy w latach zimniejszych
i o wi´kszych opadach Êniegu, czyli w warunkach zbli˝o-
nych do panujàcych na wschodzie i pó∏nocy kontynentu
(Burakowski, 1962).
Wrogami naturalnymi omawianego gatunku sà przede
wszystkim drapie˝ne larwy chrzàszczy z rodziny spr´˝y-
kowatych (Elateridae): Harminius undulatus, Melanotus
erythropus i Denticollis linearis. Larwy rozmiazga atako-
wane sà tak˝e przez nicienie (Nematodes), bakterie
i grzyby paso˝ytnicze.

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

91DO – Lasy bagienne

Rozmieszczenie geograficzne

Rozmiazg kolweƒski zasiedla pó∏nocnà cz´Êç kontynentu
euroazjatyckiego od brzegów Amuru po pó∏nocno-
-wschodnià Europ´ i na ca∏ym tym obszarze znany jest
z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Jego wyst´powa-
nie w Europie ogranicza si´ do Karelii, Finlandii, Szwecji,
Estonii i Polsk,i i (mimo braku stwierdzeƒ) prawdopodob-
nie te˝ do terenu pozosta∏ych paƒstw ba∏tyckich i Bia∏oru-
si. W Polsce jedyne stanowiska P. kolwensis znajdujà si´
w kilku oddzia∏ach Puszczy Bia∏owieskiej, stanowiàc po∏u-
dniowo-zachodni kraniec ogólnego zasi´gu tego gatunku.
Dane te pochodzà z lat 1954–1959. W piÊmiennictwie
brak jest nowszych doniesieƒ, jednak w ostatnich latach
uda∏o si´ potwierdziç jego wyst´powanie na jednym ze
znanych stanowisk w Puszczy.

Status gatunku

W Polsce Pytho kolwensis jest obj´ty Êcis∏à ochronà gatun-
kowà (za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Ârodowi-
ska z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r., poz. 1456).
Umieszczony zosta∏ na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt
Ginàcych i Zagro˝onych oraz w przygotowywanym II wy-
daniu Polskiej Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt ze statusem CR
(krytycznie zagro˝ony).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Jedyne znane krajowe stanowiska znajdujà si´ na terenie
chronionym (Bia∏owieski Park Narodowy).

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

Przemiany i stan populacji
Rozmiazg kolweƒski jest w ca∏ym swoim zasi´gu gatun-
kiem silnie zagro˝onym na skutek zanikania jego bioto-
pów. Ju˝ w pierwszej po∏owie XX wieku zaobserwowano,
˝e ze wzgl´du na specyficzne wymagania ekologiczne nie
ma on prawie ˝adnych mo˝liwoÊci rozwoju w lasach u˝yt-
kowanych gospodarczo. Usuwanie z lasu lub korowanie
i przecinanie drzew powalonych i z∏amanych przez wiatr
skutkuje ca∏kowitym brakiem miejsc dogodnych dla roz-
woju tego gatunku. Jak u wi´kszoÊci owadów, wielkoÊç
populacji P. kolwensis jest, z braku danych, nie do osza-
cowania. W miejscach swego rozwoju mo˝e on jednak
wyst´powaç doÊç licznie; przyk∏adowo, na jednym drze-
wie d∏ugoÊci ok. 14 m znaleziono 75 larw i 2 imagines
(Burakowski, 1962). Jak jednak wskazujà obserwacje,
populacja jest silnie redukowana przez wrogów natural-
nych. Z tych wzgl´dów, jak te˝ z powodu ograniczonego
zasi´gu na terenie naszego kraju mo˝na sàdziç, ˝e li-
czebnoÊç tego gatunku jest u nas bardzo niska. Pomimo
znacznego w ostatnich latach o˝ywienia badaƒ fauni-
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stycznych w Polsce nie stwierdzono tak˝e ˝adnych nowych
stanowisk rozmiazga kolweƒskiego, zarówno w Puszczy
Bia∏owieskiej, jak i poza nià.

Potencjalne zagro˝enia
Ze strony cz∏owieka podstawowym zagro˝eniem dla
P. kolwensis jest usuwanie lub korowanie powalonych
drzew lub ich fragmentów, co bezpowrotnie niszczy poten-
cjalne miejsca rozwoju tego gatunku. Ârodowisku ˝ycia
rozmiazga mogà te˝ zagroziç zabiegi melioracyjne. Je˝e-
li b´dà one przeprowadzane w bliskim sàsiedztwie miejsc
jego wyst´powania, spowodujà osuszenie terenów ba-
gienno-leÊnych i w konsekwencji zmian´ zarówno mikro-
klimatu na danym terenie, jak i typu rozk∏adu martwych
drzew, dogodnych do zasiedlenia. 

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Jak ju˝ wspomniano, gatunek ten nie ma mo˝liwoÊci roz-
woju w lasach o charakterze gospodarczym, a jedynà
szans´ przetrwania dajà mu tereny obj´te ochronà biernà
(rezerwaty Êcis∏e) i parki narodowe. Dla ewentualnych ko-
lejnych stwierdzonych stanowisk P. kolwensis skutecznà
formà ochrony b´dzie utworzenie w tym miejscu rezerwa-
tu Êcis∏ego i zakaz jakichkolwiek zabiegów melioracyjnych
w szeroko poj´tej jego otulinie. 

Propozycje wzgl´dem gatunku
Skryty tryb ˝ycia, stosunkowo niewielkie rozmiary i rzad-
koÊç wyst´powania powodujà, ˝e gatunek ten nie jest bez-
poÊrednio nara˝ony na wy∏apywanie i nie stanowi obiektu
handlu kolekcjonerskiego. Jednak w zwiàzku z niedawnym
umieszczeniem go na liÊcie owadów prawnie chronionych
nie jest jeszcze gatunkiem znanym i dobrze rozpoznawal-
nym. Dla skutecznej ochrony jego i siedlisk, w których wy-
st´puje, konieczna jest wi´c akcja informacyjna przepro-
wadzona wÊród s∏u˝b leÊnych i osób odpowiedzialnych za
ochron´ przyrody. 

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Ewentualne dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania
siedlisk P. kolwensis b´dà mia∏y równie˝ bardzo korzystny
wp∏yw na populacje wielu wspó∏wyst´pujàcych z nim ga-
tunków saproksylicznych (w szczególnoÊci grzybów i bez-
kr´gowców).

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Jak ju˝ wspomniano, gatunek ten ma na terenie Polski tyl-
ko kilka stwierdzonych stanowisk, wszystkie w Puszczy Bia-
∏owieskiej. Badania powinny koncentrowaç si´ przede
wszystkim na próbach odszukania go na innych, potencjal-
nych stanowiskach, przede wszystkim w pó∏nocno-wschod-
niej Polsce (np. Puszcza Knyszyƒska, Augustowska, Ro-
mincka), a wi´c w pó∏nocnej cz´Êci naturalnego zasi´gu
Êwierka. By∏oby te˝ wskazane dok∏adne rozpoznanie jego
aktualnego wyst´powania w Puszczy Bia∏owieskiej.

Monitoring naukowy

Ze wzgl´du na s∏abà znajomoÊç aktualnego rozsiedlenia
gatunku na terenie kraju zasady ewentualnego monitorin-
gu b´dà mo˝liwe do opracowania dopiero po dok∏adnym
ustaleniu obecnych miejsc jego wyst´powania i przynaj-
mniej przybli˝onej wielkoÊci zasiedlajàcych je subpopulacji.
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