
Pseudogaurotina 
excellens
(Brancsik, 1874)

*Sichrawa karpacka

Gatunek priorytetowy

Pseudogaurotina excellens (Brancsik, 1874)
Syn.: Gaurotes (=Carilia, =Pachyta) excel-
lens Brancs.

stawonogi, owady, chrzàszcze,
kózkowate

Opis gatunku

D∏ugoÊç 13-16 mm. G∏owa, przedplecze, nogi i czu∏ki
czarne; pokrywy metalicznie ciemnoniebieskie lub ciem-
nozielone, rzadziej fioletowe (ab. carpathica) lub czarne
(ab. korbeli); odw∏ok czarny. G∏owa ku ty∏owi zw´˝ona,
czu∏ki stosunkowo krótkie. Przedplecze poprzeczne, ze
s∏abo widocznymi wzgórkami na bokach i z 2 du˝ymi
wzgórkami na tarczy; g´sto punktowane. G∏owa i tu∏ów
krótko i delikatnie ow∏osione. Pokrywy u nasady znacznie
szersze ni˝ przedplecze, niezbyt d∏ugie, grubo i g∏´boko
punktowane, tworzàce miejscami zmarszczki. Samice
wi´ksze i bardziej masywne ni˝ samce; czu∏ki u samca
si´gajà do 2/3, a u samicy do po∏owy d∏ugoÊci pokryw.
Larwa barwy bia∏o-kremowej, masywna, umiarkowanie

sp∏aszczona, doÊç silnie ow∏osiona, ze stosunkowo d∏ugimi
nogami. D∏ugoÊç do 17 mm. Dok∏adny opis larwy podajà
Švácha i Danilevsky (1989).
Jajo i poczwarka nie zosta∏y dotàd opisane.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Podobny do pospolitego w górach Gaurotes virginea, któ-
ry jest zwykle znacznie mniejszy i posiada jasny odw∏ok –
barwy pomaraƒczowej, czerwono-˝ó∏tej lub czerwonej.
Ró˝ni si´ te˝ ekologicznie, gdy˝ imagines spotyka si´ na
kwiatach, gdzie od˝ywiajà si´ ich py∏kiem, podczas gdy 
P. excellens na kwiatach spotykane sà sporadycznie, py∏-
kiem si´ nie od˝ywiajà.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwoju
Cykl ˝yciowy 2, rzadziej 3 letni. Larwy 2 (3) razy zimujà,
przepoczwarczenie ma miejsce wiosnà w powierzchniowej
warstwie drewna, pod korà. Kolebka poczwarkowa oto-
czona jest d∏ugimi wiórkami z drewna. Doros∏a larwa (ale
nie przedpoczwarka) buduje kolebk´ ju˝ jesienià, w roku
poprzedzajàcym przepoczwarczenie. Imagines pojawiajà
si´ od czerwca do sierpnia, najcz´Êciej mo˝na je spotkaç
w lipcu. Brak danych dotyczàcych p∏odnoÊci samic oraz
wielu innych szczegó∏ów biologii.

Wra˝liwoÊç
Ze skàpych danych na ten temat wynika, ˝e jest to gatunek
ma∏o p∏ochliwy.

AktywnoÊç
Imagines po wyjÊciu z kolebek poczwarkowych przebywa-
jà na swoich roÊlinach ˝ywicielskich, najcz´Êciej na li-
Êciach, gdzie wygrzewajà si´ na s∏oƒcu lub chowajà na ich
spodniej stronie przy pogorszeniu si´ warunków atmosfe-
rycznych, czasem przelatujà na sàsiednie krzewy; mo˝na je
te˝ znaleêç na innych krzewach i przypadkowych roÊlinach
zielnych; kwiatami si´ nie od˝ywiajà. Lot chrzàszczy jest
powolny. Aktywne w ciàgu dnia, szczególnie w godzinach
po∏udniowych. Samce sà spotykane znacznie rzadziej ni˝
samice.

Sposób od˝ywiania
Larwy rozwijajà si´ pod korà i w drewnie ̋ ywych p´dów oraz
korzeni suchodrzewu czarnego Lonicera nigra i (rzadziej) su-
chodrzewu tatarskiego L. tatarica. Poczàtkowo larwy ˝erujà
bardzo p∏ytko w korze, oddzielone tylko cienkà skórkà ze-
wn´trznej warstwy kory. Chodniki starszych stadiów larwal-
nych zag∏´bione sà cz´Êciowo w drewnie. Zasiedlane sà
krzewy stare, a larwy ˝erujà w okolicach szyi korzeniowej,
zarówno pod powierzchnià gleby, jak i tu˝ ponad poziomem
gruntu. Najcz´Êciej atakowane sà p´dy uszkodzone, os∏a-
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bione lub usychajàce. Zasiedlane bywajà np. p´dy uszko-
dzone przez wypasane w lesie zwierz´ta domowe lub p´dy,
które wczeÊniej ju˝ by∏y zasiedlone przez ten gatunek.
Rodzaj pokarmu i sposób od˝ywiania si´ postaci doros∏ych
nie sà znane.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Stenotopowy gatunek, który do rozwoju przypuszczalnie wy-
maga pod∏o˝a wapiennego. Zasiedla lasy Êwierkowe i jo-
d∏owe oraz zaroÊla z du˝ym udzia∏em starych okazów su-
chodrzewów (Lonicera). Wed∏ug klasyfikacji fitosocjologicz-
nej wyst´puje g∏ównie w karpackim borze Êwierkowym Pice-
etum tatricum oraz w podzespole boru Êwierkowo-jod∏owe-
go Piceetum tatricum abietetosum, jak te˝ dolnoreglowym
borze mieszanym Abieti-Piceetum montanum. Preferuje
miejsca przeÊwietlone. Sà doniesienia, ˝e wskutek ˝erowa-
nia jego larw mogà zamieraç zasiedlone roÊliny ˝ywiciel-
skie, co mog∏oby powodowaç ograniczenie potencjalnej
bazy rozwojowej tego gatunku. Zwykle jednak obumierajà
tylko pojedyncze korzenie lub p´dy, g∏ówny pieƒ pozostaje
nienaruszony. Postacie doros∏e by∏y najcz´Êciej od∏awiane
w locie lub znajdowane na liÊciach krzewów (w tym g∏ównie
suchodrzewów) i roÊlin zielnych rosnàcych na ÊródleÊnych
polanach, skrajach lasu i ∏àkach oraz na zboczach dolin
i zr´bach. Wyst´puje cz´sto razem z d∏u˝ynkà Oberea pupil-
lata i opi´tkiem Agrilus cyanescens. Dok∏adniejsze dane na
temat wymagaƒ ekologicznych P. excellens nie sà znane.

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

9420 – Wysokogórskie lasy z modrzewiem Larix decidua
i / lub limbà Pinus cembra (poszerzony o propozy-
cj´ Western Carpathian larch and arolla forest,
PHYSIS: 42.351).

Rozmieszczenie geograficzne

Endemit karpacki (Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Po∏u-
dniowe). Notowany z nielicznych (w sumie ok. 50), izolowa-
nych stanowisk na wysokoÊci od 700 do 1700 m n.p.m.:
w Polsce z Babiej Góry, Tatr (Krokiew, Dolina KoÊcieliska)
i Pienin; w S∏owacji z Tatr Wysokich, Zachodnich i Niskich,
Wielkiej i Ma∏ej Fatry, Vtáčnika oraz Rudaw S∏owackich; na
Ukrainie ze Âwidowca, Gorganów (Worochta) i Czarnoho-
ry (Howerla, Pop Iwan i in.); w Rumunii z Transylwanii (bez
precyzyjnej lokalizacji) i z okolic miejscowoÊci Gura Apei
w dolinie rzeki Rîului Mare (pasmo górskie Muntii Retezat
w Karpatach Po∏udniowych). Wed∏ug niepotwierdzonych
danych zosta∏ te˝ znaleziony w rezerwacie Bátorliget (Ny-
irség) w p∏n.-wsch. W´grzech (Kaszab, 1971). Wi´kszoÊç
stanowisk le˝y na terenie S∏owacji. Wsz´dzie bardzo rzadki,
znajdowany w pojedynczych egzemplarzach.

Status gatunku

Gatunek górski zagro˝ony wygini´ciem, endemit karpacki;
uwa˝any za gatunek reliktowy – trzeciorz´dowy. W Polsce wy-
st´puje na Babiej Górze, w Tatrach i Pieninach; prawnie chro-
niony od 1984 r. Jedyny gatunek endemiczny poÊród krajo-
wych kózkowatych. Jest umieszczony w „Polskiej Czerwonej
Ksi´dze Zwierzàt” w kategorii skrajnie zagro˝onych i ginàcych
(E) i na „Czerwonej liÊcie zwierzàt ginàcych i zagro˝onych
w Polsce” w kategorii ni˝szego ryzyka – najmniejszej troski (LC).
Dyrektywa siedliskowa: za∏àcznik II, gatunek priorytetowy

Wyst´powanie gatunku 
na obszarach chronionych

Na terenie Polski wyst´puje w trzech parkach narodowych
– Babiogórskim, Tatrzaƒskim i Pieniƒskim. Dotàd nie zna-
leziony poza tymi obszarami chronionymi. 

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

Przemiany i stan populacji 
W odleg∏ej przesz∏oÊci (trzeciorz´d) rozsiedlony prawdopodob-
nie znacznie szerzej (Heyrovský, 1965). Obecnie w ca∏ym, nie-
wielkim, zasi´gu spotykany w pojedynczych egzemplarzach, je-
dynie w Tatrach Wysokich (S∏owacja: Studeny Potok) w 1954 r.
zebrano jednorazowo 12 osobników. Stosunkowo najcz´Êciej
i najliczniej gatunek ten od∏awiano w latach 1921–40 i w ostat-
nich kilku latach (S∏owacja – dane niepublikowane). W pol-
skich Karpatach sichraw´ karpackà zarejestrowano po raz
ostatni w 1987 r. Gatunek uwa˝any za wymierajàcy, chocia˝
ostatnie informacje o od∏awianiu licznych egzemplarzy na S∏o-
wacji jakby przeczy∏y tej tezie. Jednak mo˝e to wynikaç z inten-
sywniejszych poszukiwaƒ przez wyspecjalizowanych handlarzy
owadów i niekoniecznie Êwiadczyç o zwi´kszeniu liczebnoÊci
populacji. Wr´cz przeciwnie, zwi´kszona presja zbieraczy mo-
˝e w koƒcowym efekcie ograniczyç liczebnoÊç i doprowadziç
do zupe∏nego znikni´cia niektórych lokalnych populacji.

122

P
or

a
d
ni

k
i

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

i 
g
a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce

*4024



Potencjalne zagro˝enia
Prawdopodobnie do ograniczenia zasi´gu tego gatunku
wy∏àcznie do obszaru Karpat Zachodnich i Wschodnich
przyczyni∏y si´ du˝e zmiany klimatyczne, jakie zasz∏y w Eu-
ropie od trzeciorz´du. Zagro˝eniem dla tego gatunku mo-
˝e byç wycinanie krzewów oraz budowa obiektów rekre-
acyjnych w dolinach podgórskich i górskich, gdzie wyst´-
pujà roÊliny ˝ywicielskie. Negatywny wp∏yw na stabilnoÊç
populacji tego gatunku ma równie˝ zmniejszenie wypasu
owiec i kóz, lub ca∏kowity jego zakaz, na polanach i Êród-
leÊnych ∏àkach w wielu okolicach (S∏owacja, Polska), co
powoduje zmian´ biotopów, ich zarastanie roÊlinnoÊcià
drzewiastà i nadmierne ocienienie w stosunku do wyma-
gaƒ tego gatunku.
Zagro˝ona jest stabilnoÊç populacji tego gatunku wskutek
braku przep∏ywu genów mi´dzy sàsiadujàcymi izolowany-
mi lokalnymi populacjami o niskiej liczebnoÊci. 
Wyst´puje mo˝liwoÊç lokalnego wyniszczenia stanowisk
przez kolekcjonerów, zw∏aszcza handlarzy owadów, gdy˝
ceny tego gatunku na gie∏dach by∏y bardzo wysokie,
a obecnie sà doÊç wysokie. Szczególnie niebezpieczne
jest wycinanie zasiedlonych krzewów w celu wyhodowa-
nia z nich imagines, co mia∏o miejsce na szerokà skal´
na S∏owacji w latach 30. ubieg∏ego wieku (Schmidt
1938) i, jak wynika z nieoficjalnych doniesieƒ, ma miej-
sce równie˝ obecnie.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Nale˝y aktywnie chroniç miejsca wyst´powania jego roÊlin
˝ywicielskich – krzewów z rodzaju Lonicera, nie dopuszczaç
do ich nadmiernego zacienienia. W przypadkach koniecz-
nych wskazane by∏oby dosadzanie m∏odych osobników te-
go krzewu, zw∏aszcza L. nigra, aby zapewniç ciàg∏oÊç ba-
zy zerowej dla lokalnych populacji P. excellens. W przy-
padku stwierdzenia nowych stanowisk nale˝a∏oby takie
miejsca objàç ochronà, np. w formie rezerwatu albo u˝yt-
ku ekologicznego.

Propozycje dotyczàce gatunku
Nale˝a∏oby wzmóc kontrol´ w miejscach wyst´powania
gatunku, by nie dopuÊciç do wy∏apywania imagines oraz
pozyskiwania larw przez zbieraczy i handlarzy owadów.
Konieczne sà dok∏adne badania dotyczàce biologii i wy-
magaƒ ekologicznych gatunku, co pozwoli∏oby na opraco-
wanie skuteczniejszych metod ochrony.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ 
ochronnych na inne gatunki

Mo˝e wp∏ynàç pozytywnie na odbudowanie populacji
przez inny rzadki gatunek z rodziny kózkowatych Oberea
pupillata, który równie˝ rozwija si´ na suchodrzewach.

Przyk∏ady obszarów obj´tych 
dzia∏aniami ochronnymi

Gatunek obj´ty w Polsce prawnà ochronà, podobnie jest
na S∏owacji, gdzie wyst´pujà jego najliczebniejsze ostoje. 

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Wskazane by∏oby opracowanie efektywnych metod inwen-
taryzacji oraz zbadanie wymagaƒ ekologicznych gatunku.
Nale˝a∏oby dokonaç przeglàdu potencjalnych miejsc wy-
st´powania i sporzàdziç aktualnà map´ jego rozmieszcze-
nia na terenie Polski.

Monitoring naukowy

Co 5–10 lat nale˝a∏oby przeprowadzaç kontrole stanu lo-
kalnych populacji oraz oceniaç mo˝liwoÊci ich utrzymania,
a tak˝e wskazywaç na niezb´dne dzia∏ania protegujàce si-
chraw´ karpackà.
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