
Buprestis splendens
Fabricius, 1775

Bogatek wspania∏y 
Syn.: Buprestis splendida Paykull, 1799
Buprestis pretiosa Herbst, 1801
Ancylocheira (=Ancylochira, =Cypriacis)
splendens Fabr.
[przez niektórych autorów nies∏usznie po-
dawany jako B. aurulenta]

stawonogi, owady, chrzàszcze,
bogatkowate

Opis gatunku

D∏ugoÊç cia∏a owadów doros∏ych 15–29 mm. Owalny, nie-
co sp∏aszczony. Górna strona zielono-z∏ota, czasem szma-
ragdowozielona lub fioletowopurpurowa; pokrywy cz´sto
z metalicznym po∏yskiem. Na pokrywach znajdujà si´ dwa
purpurowoz∏ociste pod∏u˝ne paski: jeden, bardzo wyraêny,
wzd∏u˝ szwu i drugi, mniej wyraêny, przy bocznej kraw´dzi.
Dolna strona cia∏a jasno z∏oto-zielona. G∏owa prawie p∏a-
ska, z d∏ugim i g´stym bia∏ym ow∏osieniem; czo∏o z pod∏u˝-
nym, czarnym ˝eberkiem. Przedplecze lekko wypuk∏e,
2,1–2,2 razy tak szerokie jak d∏ugie, z wyraênym i bardzo
g´stym, regularnym punktowaniem na bokach i rzadszym

punktowaniem w Êrodkowej cz´Êci. Przedplecze z ma∏ym
zag∏´bieniem przed tarczkà i czasami z bardzo delikatnà,
niepunktowanà Êrodkowà linià. Pokrywy z wyraênym punk-
towaniem i 4 pod∏u˝nymi ˝eberkami; wzd∏u˝ tych ˝eberek
doÊç regularne rz´dy bardzo grubych i g∏´bokich punktów.
U samców epipleury z ma∏ym, ostrym zàbkiem w przed-
niej1/4 d∏ugoÊci; ostatni widoczny sternit odw∏oka Êci´ty.
Budow´ narzàdów kopulacyjnych samca przedstawia Co-
bos (1953, 1986). U samic epipleury proste, bez zàbka;
ostatni widoczny sternit odw∏oka zaokràglony.
Stadia przedimaginalne nie sà znane.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Jest bardzo podobny do pó∏nocnoamerykaƒskiego B. au-
rulenta, który jest czasami zawlekany do Europy i do Japo-
nii z importowanym drewnem i obserwowany by∏ najcz´-
Êciej w pobli˝u miast portowych. Gatunek ten jest jaskra-
wiej ubarwiony ni˝ bogatek wspania∏y, ma wyraêne po-
d∏u˝ne zag∏´bienie na Êrodku przedplecza, bardziej grube
i nieregularne punktowanie przedplecza; brak grubych
i g∏´bokich punktów wzd∏u˝ ˝eberek na pokrywach. Same
˝eberka sà bardziej wyraêne, wystajàce, g∏adsze i bardziej
b∏yszczàce. Dok∏adne ró˝nice w wyglàdzie imagines obu
gatunków, z uwzgl´dnieniem narzàdów kopulacyjnych
samców, podaje Cobos (1953).

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwoju
D∏ugoÊç cyklu rozwojowego nie jest znana. Prawdopo-
dobnie cykl mo˝e byç bardzo d∏ugi, gdy˝ gatunek ten
rozwija si´ w suchym i twardym materiale. Znany jest
przypadek wyl´gu tego bogatka po przesz∏o 20 latach
z domowego mebla (stó∏), w którym si´ rozwija∏. W natu-
rze rozwój przypuszczalnie trwa kilka lat, wg Karpiƒskie-
go (1967) – 7. Jaja sk∏adane sà cz´sto do drewna mar-
twego i starego, np. na stojàcych pniach drzew, zupe∏nie
pozbawionych kory. W odró˝nieniu od wi´kszoÊci przed-
stawicieli rodziny bogatkowatych gatunek ten do swego
rozwoju nie potrzebuje obecnoÊci kory na pniu lub kona-
rze, ale mo˝e si´ rozwijaç nawet w mocno przesuszonym
materiale. Biologia jest prawdopodobnie podobna do
biologii pokrewnych gatunków, jak B. rustica i B. haem-
horroidalis ˝yjàcych w Polsce, czy pó∏nocnoamerykaƒ-
skiego – B. aurulenta.

Wra˝liwoÊç
Ze skàpych informacji wynika, ˝e owady doros∏e sà p∏o-
chliwe i bystre – reagujà szybkim odlotem na zbli˝anie si´
cz∏owieka. W przypadku niskiej temperatury powietrza,
pochmurnej lub deszczowej pogody, chrzàszcze stajà si´
ospa∏e i nie uciekajà tak gwa∏townie na widok cz∏owieka
lub zwierz´cia.

71

Nazwa zwierzaka
P

ora
d
nik

i
ochrony sied

lisk
i g

a
tunków

1085

Bogatek wspania∏y



AktywnoÊç
Imagines pojawiajà si´ w czerwcu i lipcu, rzadziej w sierp-
niu lub w maju, a nawet ju˝ w kwietniu i marcu. Te wcze-
snowiosenne obserwacje mogà wynikaç z faktu rozwoju
w meblach lub ocieplonych budynkach i w wolnej przyro-
dzie wyst´pujà rzadko. Okazy doros∏e aktywne sà w dzieƒ,
przy s∏onecznej pogodzie. Przebywajà zazwyczaj w koro-
nach drzew iglastych, gdzie od˝ywiajà si´ i kopulujà, a tyl-
ko zap∏odnione samice czasem schodzà ni˝ej, by z∏o˝yç ja-
ja. Zazwyczaj jednak jaja sk∏adane sà równie˝ w wierz-
cho∏kowej cz´Êci koron uschni´tych drzew. Przed tà czyn-
noÊcià samica chodzi po pniu (obserwowano to na wyso-
koÊci od 3 do kilkunastu metrów) w poszukiwaniu odpo-
wiedniej szczeliny, a znalaz∏szy, wsuwa weƒ pok∏ade∏ko,
a nawet ca∏e cia∏o, i przyst´puje do z∏o˝enia jaja. Okres
sk∏adania jaj trwa nie d∏u˝ej ni˝ 10 dni. Wyjàtkowo imagi-
nes by∏y spotykane na drzewach le˝àcych, lub na sàgach
drewna. W przypadku rozwoju w obr´bie zabudowaƒ ima-
gines znajdowano w sieciach paj´czych na strychach do-
mów lub na Êcianach zabudowaƒ.
RzadkoÊç obserwacji tego gatunku mo˝e cz´Êciowo wyni-
kaç z ukrytego trybu ˝ycia w ma∏o dost´pnej dla bezpo-
Êredniej obserwacji strefie wierzcho∏ków drzew.

Sposób od˝ywiania
Larwy rozwijajà si´ w pniach i grubych konarach martwych
drzew. Jako roÊliny ˝ywicielskie tego gatunku (poza Polskà)
podawane by∏y ró˝ne gatunki sosen, w tym sosna zwyczaj-
na Pinus sylvestris, P. densiflora, P. laricio, P. leucodermis, P.
pinea, ale tak˝e modrzew europejski Larix decidua i dwa ga-
tunki jode∏ (Abies alba, A. cephalonica). W Polsce roÊliny ˝y-
wicielskie larw w∏aÊciwie nie sà znane, poza wyhodowaniem
go ze Êwierka pospolitego Picea abies, ale z materia∏u prze-
tworzonego niewiadomego pochodzenia (deski w ∏ó˝ku).
Âwierk, jako roÊlina ˝ywicielska (bez sprecyzowania gatun-
ku), by∏ te˝ podany przez Obenbergera (1927). Autor ten
donosi równie˝, ˝e w Rosji „znajdowano go na Populus ni-
gra” – chodzi tu najprawdopodobniej o Pinus nigra, a przy-
toczona nazwa rodzajowa to zwyk∏a pomy∏ka drukarska.
Chodniki larwalne zape∏nione sà drobnymi, màczystymi,
zbitymi trocinkami. Kolebka poczwarkowa jest usytuowana
raczej g∏´boko w drewnie, ale chodnik wyjÊciowy jest przy-
gotowywany przez larw´ przed przepoczwarczeniem. Otwo-
ry wylotowe imagines sà soczewkowate, sp∏aszczone.
Rodzaj pokarmu i sposób od˝ywiania si´ imagines nie sà
znane. Okazy wyhodowane przez J. Karpiƒskiego w Bia-
∏owie˝y i przetrzymywane w terrariach nie przyjmowa∏y
˝adnego pokarmu i mimo to sk∏ada∏y jaja. Wskazywa∏o-
by to, ˝e chrzàszcze wygryzajà si´ z kolebek poczwarko-
wych ju˝ w pe∏ni dojrza∏e.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Wyst´puje w lasach iglastych i mieszanych o charakterze
naturalnym, zarówno w górach, jak i na ni˝u. Preferuje

drzewostany przeÊwietlone. Warunkiem jego wyst´powa-
nia jest du˝a iloÊç martwych, stojàcych, dobrze nas∏o-
necznionych drzew w lesie lub drzew z martwymi konara-
mi. Zasiedlane jest drewno twarde i przesuszone. Zwià-
zany z drzewami iglastymi, g∏ównie z sosnami, ale bli˝-
sze dane na ten temat nie sà znane.
Mo˝e niszczyç drewniane elementy konstrukcyjne do-
mów, jak mia∏o to miejsce w dawnym pa∏acu myÊliwskim
w Bia∏owie˝y. Odnotowano te˝ kilka przypadków rozwo-
ju tego gatunku w Êcianach budynków, w meblach, w de-
skach pod∏ogowych. Prawdopodobnie jednak drewno
by∏o zasiedlone jeszcze w lesie, a w zabudowaniach koƒ-
czy∏ on tylko swój rozwój.

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

91P0 – Wy˝ynny jod∏owy bór mieszany
91Q0 – Górskie reliktowe laski sosnowe
91T0 – Bory chrobotkowe
9410 – KwaÊne Êwierczyny górskie i wysokogórskie (Vacci-

nio-Piceetea) (poszerzony o cz´Êç propozycji Acido-
philous silver fir forests, PHYSIS: 42.25)

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

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek eurosyberyjski. Wyst´puje nieregularnie pra-
wie w ca∏ej Europie, od po∏udniowej Italii, Grecji
i Hiszpanii, przez Albani´, Krain´, Chorwacj´, BoÊni´,
Austri´ (Austria Dolna, Karyntia, Styria), Niemcy, Pol-
sk´, W´gry, Rumuni´, Ukrain´, Rosj´, po Szwecj´ i Ka-
reli´. Stwierdzony by∏ te˝ w Danii i Wielkiej Brytanii,
najprawdopodobniej na podstawie okazów zawleczo-
nych lub omy∏kowo oznaczonych osobników przywo-
˝onego z drewnem amerykaƒskiego gatunku Buprestis
aurulenta L. By∏ te˝ zawlekany do Finlandii, choç nie
jest wykluczone, ˝e wyst´puje tam równie˝ w warun-
kach naturalnych. Podany tak˝e z Chin i Japonii. Wy-
st´puje te˝ prawdopodobnie na Syberii, ale informacje
na ten temat sà niezbyt pewne. Bardzo rzadki, w wie-
lu europejskich krajach dotàd nie odnaleziony, a wi´k-
szoÊç zarejestrowanych stanowisk to dane sprzed kil-
kudziesi´ciu, a nawet ponad stu lat. Stanowiska te mo-
gà cz´sto mieç ju˝ tylko znaczenie historyczne. W Pol-
sce stwierdzony przed 150 laty z Torunia, w latach
1955 i 1956 z Wielkopolskiego Parku Narodowego
(Ba∏azy i in. 1974), a aktualnie znany tylko z Puszczy
Bia∏owieskiej. Na tym ostatnim stanowisku znaleziony
po raz pierwszy w 1916 r., po czym kilkakrotnie a˝ do
czasów wspó∏czesnych (1991 r.), w sumie ponad 32
egzemplarze.
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W Japonii wyst´puje podgatunek B. splendens niponica
Hoscheck, 1931 (syn.: B. aurulenta niponica Miwa et Chū
jõ, 1935; B. miwai Obenberger, 1943).
Wyst´puje zarówno na nizinach (od 100–200 m n.p.m.),
jak i w górach (do oko∏o 2000 m n.p.m.).

Status gatunku

Jedyny przedstawiciel podrodzaju Cypriacis w Europie,
który zawiera najbardziej archaiczne gatunki z rodzaju
Buprestis (Cobos 1953). Filogenetycznie jest bliski pó∏-
nocnoamerykaƒskiemu B. aurulenta, za którego (jako
synonim) przez d∏ugi czas nies∏usznie by∏ uznawany.
Przez Obenbergera (1927) uwa˝any za relikt trzeciorz´-
dowy. Gatunek wyjàtkowo rzadki w ca∏ym swoim zasi´-
gu, wed∏ug niektórych autorów – jeden z najrzadszych
chrzàszczy w Palearktyce. Relikt lasów pierwotnych wy-
st´pujàcy na nielicznych, oderwanych stanowiskach.
Wiele spoÊród dawnych doniesieƒ o tym gatunku nie
zosta∏o obecnie potwierdzonych. W Niemczech uwa˝a-
ny jest za wymar∏y. Gatunek powszechnie uznany za
symbol ochrony przyrody wÊród owadów. W Polsce do
niedawna (do 2001 r.) nie by∏ obj´ty ochronà gatunko-
wà . Umieszczony na „Czerwonej liÊcie zwierzàt ginà-
cych i zagro˝onych w Polsce” w kategorii krytycznie za-
gro˝onych (CR). Figuruje te˝ na czerwonej liÊcie
w Niemczech (jako wymar∏y) oraz na „Europejskiej czer-
wonej liÊcie zwierzàt i roÊlin zagro˝onych w skali Êwia-
towej” (jako ginàcy).
Âwiatowa czerwona lista IUCN: VU. 
Dyrektywa siedliskowa: za∏àcznik II i IV.
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

W Polsce wyst´puje na terenie Bia∏owieskiego Parku Na-
rodowego, by∏ te˝ stwierdzony w Wielkopolskim Parku
Narodowym.

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

Przemiany i stan populacji 
Zasi´g gatunku jest doÊç rozleg∏y, ale prawie wsz´dzie wy-
st´puje on na niewielkich, oderwanych i prawdopodobnie
izolowanych od pozosta∏ych stanowiskach. Nieco liczniej-
sze wyst´powanie odnotowano w ostatnim czasie jedynie
na kilku stanowiskach w Grecji (Pindos Oros, Olimp).
W niektórych krajach, skàd by∏ kiedyÊ podawany, obecnie
ju˝ nie wyst´puje, np. w Szwecji i w Niemczech.
W Polsce znany jest aktualnie tylko w Puszczy Bia∏owieskiej
– ostatnie stwierdzenie w 1991 r. Spotykany jest sporadycz-
nie, a wielkoÊç populacji nie mo˝liwa do ocenienia. Pro-
gnoza zmian populacji jest trudna do przeprowadzenia.
Nawet zwi´kszenie iloÊci martwego drewna iglastego w le-
sie mo˝e nie przynieÊç po˝àdanych efektów z uwagi na
zbyt niskà liczebnoÊç i izolacj´ subpopulacji tego gatunku
w ca∏ym jego zasi´gu, w tym i w Polsce.

Potencjalne zagro˝enia
Zmiany Êrodowiska powodowane przez cz∏owieka. Zanika-
nie pierwotnych lasów iglastych i mieszanych. Usuwanie
martwych drzew, zw∏aszcza iglastych, z lasu, a tym samym
uszczuplanie potencjalnej bazy rozwojowej dla tego gatun-
ku. Zagro˝ona jest stabilnoÊç populacji tego gatunku
wskutek braku przep∏ywu genów mi´dzy sàsiadujàcymi
izolowanymi lokalnymi populacjami o niskiej liczebnoÊci.
Populacja wyst´pujàca we W∏oszech (Masyw Pollino) za-
gro˝ona jest niedostatkiem sosny Pinus leucodermis, fawo-
ryzowanej w tym rejonie roÊliny ˝ywicielskiej bogatka
wspania∏ego, która wyst´puje w coraz mniejszej iloÊci
i w formie izolowanych k´p tylko w szczytowych partiach
tego masywu (Izzillo 1996).
Wed∏ug niektórych autorów zanik stanowisk tego gatunku
na pó∏nocnych kraƒcach zasi´gu móg∏ wynikaç ze zmian
klimatycznych w ostatnich stuleciach (och∏odzenie klimatu
w XVII i XVIII w. – tzw. ma∏a epoka lodowa).

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Nale˝y zwi´kszyç iloÊç pozostawianych stojàcych, martwych
drzew iglastych w lesie, zw∏aszcza w rezerwatach i w parkach
narodowych. W szczególnoÊci powinno to dotyczyç wszyst-
kich znanych miejsc wyst´powania tego gatunku (w Polsce:
Puszcza Bia∏owieska, Wielkopolski Park Narodowy.

Propozycje dotyczàce gatunku
Nale˝y poznaç roÊliny ˝ywicielskie i szczegó∏y jego biolo-
gii w Polsce, aby zaproponowaç skuteczne sposoby
ochrony. Na obecnym etapie poznania proponowana
jest ochrona bierna poprzez zapewnienie gatunkowi od-
powiednich mikroÊrodowisk do rozwoju (martwe, stojàce,
grube drzewa iglaste).
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Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ 
ochronnych na inne gatunki

Korzystne dla innych ginàcych i zagro˝onych saproksylicz-
nych owadów (np. Rhysodes sulcatus, Eurythyrea austriaca,
Boros schneideri, Tragosoma depsarium) i grzybów, epiksy-
licznych porostów oraz uzale˝nionych od obecnoÊci w lesie
martwych stojàcych drzew licznych gatunków ptaków,
zw∏aszcza dzi´cio∏ów.

Przyk∏ady obszarów obj´tych 
dzia∏aniami ochronnymi

We W∏oszech zorganizowano objazdowà wystaw´ owa-
dów (Rzym i w inne du˝e miasta), na której prezentowano
m.in. megamodel tego gatunku. W ten sposób zwraca si´
uwag´ na rzadkoÊç i zagro˝enia dla tego i innych gatun-
ków saproksylicznych. Wizerunek tego owada zosta∏ te˝
wybrany jako logo dla programu badaƒ bioró˝norodnoÊci
w parkach i rezerwatach po∏udniowej Europy.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Nale˝a∏oby opracowaç metody inwentaryzacji miejsc wy-
st´powania, oceniç liczebnoÊç populacji w Polsce, zbadaç
biologi´, w tym zw∏aszcza roÊliny ˝ywicielskie i wymagania
ekologiczne gatunku.

Monitoring naukowy

Co 10 lat nale˝a∏oby sprawdzaç stan lokalnych populacji
oraz oceniaç mo˝liwoÊci ich utrzymania, a tak˝e wskazy-
waç na niezb´dne dzia∏ania protegujàce.
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