
Cucujus cinnaberinus
(SCOPOLI, 1763)

Zgniotek cynobrowy

owady, chrzàszcze, 
zgniotkowate, Cucujidae

Opis gatunku

Cia∏o d∏ugoÊci 11–15 mm, matowe, nieow∏osione, silnie
sp∏aszczone grzbietobrzusznie. Wierzch cia∏a i boki przed-
piersia czerwone, spód cia∏a, czu∏ki, ˝uwaczki, nogi i brze-
gi przedplecza, z wyjàtkiem nasady, czarne.
G∏owa g´sto punktowana, w zarysie trójkatna, najszersza
za oczami, a nast´pnie silnie przew´˝ona, tworzy wyraênà
szyj´ ∏àczàcà jà z przedpleczem. Oczy wypuk∏e, pó∏kuliste.
Czu∏ki 11-cz∏onowe, doÊç d∏ugie, osadzone przed oczami.
Poszczególne cz∏ony, poczàwszy od czwartego, mniej wi´-
cej tak d∏ugie, jak szerokie.
Przedplecze kwadratowe, brzegi boczne wyraênie zàbko-
wane. We wszystkich czterech kàtach przedplecza do∏ko-
wate wgniecenia. Wierzch przedplecza na ca∏ej d∏ugoÊci
z dwoma pod∏u˝nymi zag∏´bieniami, oddzielonymi wypu-
k∏à, wàskà linià Êrodkowà. Punktowanie przedplecza po-
dobne jak na g∏owie, g´ste i wyraêne.

Tarczka du˝a, trójkatna. Pokrywy wyd∏u˝one, równoleglo-
boczne, ich wierzcho∏ek zaokràglony. Punktowanie pokryw
ca∏kowicie zatarte, ich powierzchnia bardziej matowa ni˝
g∏owy i przedplecza. Od barków do wierzcho∏ka ciàgnie
si´ wyraêne ˝eberko, dzielàce pokrywy na p∏aski wierzch
i pionowo opadajàce brzegi boczne. Skrzyd∏a b∏oniaste
pod pokrywami dobrze wykszta∏cone.
Nogi smuk∏e, doÊç d∏ugie. Uda wrzecionowato zgrubia∏e,
golenie cienkie, proste. Stopy nóg przednich i Êrodkowych
pi´ciocz∏onowe, nóg tylnych u samic pi´ciocz∏onowe,
u samców czterocz∏onowe. Pierwszy cz∏on stóp bardzo
krótki, schowany w wyci´ciu goleni.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W Polsce wyst´puje jeszcze jeden gatunek z tego samego
rodzaju – zgniotek szkar∏atny (Cucujus haematodes), ze-
wn´trznie prawie identyczny i przebywajàcy cz´sto w tych
samych Êrodowiskach. Zgniotek szkar∏atny ró˝ni si´ od cy-
nobrowego ca∏kowicie czerwonym przedpleczem (bez czar-
nych brzegów) i prawie ca∏kiem czerwonymi ˝uwaczkami,
które tylko na samym wierzcho∏ku sà zaczernione. Ponie-
wa˝ jego biologia jest podobna, a oba gatunki mogà wy-
st´powaç razem, zosta∏y jednoczeÊnie obj´te ochronà ga-
tunkowà i posiadajà ten sam status (LC) na polskiej Czer-
wonej LiÊcie. Równie˝ umieszczone tu sugestie odnoÊnie do
zagro˝eƒ i ochrony mogà odnosiç si´ do obu gatunków.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Cykl rozwojowy u tego gatunku jest co najmniej dwuletni.
Samice po kopulacji w maju i czerwcu sk∏adajà jaja. Wyl´-
g∏e larwy ˝erujà w warstwie gnijàcego ∏yka pod lekko odsta-
jàcà korà. Po dwukrotnym przezimowaniu, w lipcu nast´pu-
je przepoczwarczenie, a stadium poczwarki trwa tylko oko∏o
10 dni. Wyl´g∏e chrzàszcze wybarwiajà si´ ca∏kowicie w cià-
gu dwóch dni, ale przebywajà jeszcze co najmniej 2–3 tygo-
dnie w warstwach ∏yka w miejscu wyl´gu, a drzewa, w któ-
rym si´ wyleg∏y, najcz´Êciej nie opuszczajà a˝ do wiosny ro-
ku nast´pnego, kiedy wychodzà na zewnàtrz i przyst´pujà
do kopulacji i sk∏adania jaj. Gatunek ca∏ym swoim cyklem
rozwojowym i morfologià przystosowany do ˝ycia pod korà;
Êwiadczy o tym m.in. silnie grzbietobrzusznie sp∏aszczone
cia∏o zarówno larw, jak i owadów doros∏ych.

Wra˝liwoÊç
Doros∏e chrzàszcze sà bardzo p∏ochliwe i prowadzà skryty
tryb ˝ycia, chowajàc si´ pod korà i w jej szczelinach.

AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze majà dziennà aktywnoÊç, ale z powodu skry-
tego trybu ˝ycia sà (pomimo swego jaskrawego ubarwienia) trud-
ne do zaobserwowania w terenie dla przygodnego obserwatora.
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Sposób od˝ywiania
Zarówno larwy, jak i owady doskona∏e sà przede wszyst-
kim fitosaprofagami i mycetofagami, tzn. od˝ywiajà si´
roz∏o˝onym ∏ykiem, poprzerastanym grzybnià (m.in.
Aspergillus sp., Trichoderma sp., Ceratocystis sp.). Fakulta-
tywnie mogà te˝ byç drapie˝nikami owadów podkorowych
(np. kózkowatych – Cerambycidae), atakujàc ich larwy
i poczwarki. Obserwowano równie˝ zjadanie wylinek lar-
walnych i innych resztek pochodzenia zwierz´cego znajdo-
wanych pod korà. Jako drzewa ˝ywicielskie podaje si´
przede wszystkim osik´ (Populus tremula), ale tak˝e dàb,
klon, buka, wierzb´ iw´, jesion, wiàz i trzeÊni´. W Karpa-
tach znajdowany tak˝e pod korà jod∏y, Êwierka i sosny.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Zgniotek cynobrowy jest gatunkiem leÊnym, wyst´pujàcym
na nizinach i w ni˝szych po∏o˝eniach górskich. Prawdopo-
dobnie, podobnie jak blisko z nim spokrewniony zgniotek
szkar∏atny, jest reliktem lasów pierwotnych. Rozwija si´ na
stojàcych lub le˝àcych drzewach albo ich fragmentach. Za-
siedlane drzewa muszà byç martwe lub w ostatnim sta-
dium zamierania, tak aby kora na nich by∏a ju˝ troch´ luê-
na, a ∏yko roz∏o˝one i wilgotne. Preferowane przez ten ga-
tunek sà drzewa stare, o du˝ej Êrednicy, z grubà korà.

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

91 – Lasy strefy umiarkowanej Europy

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek europejski, rozsiedlony od Rosji po Niemcy (Ba-
waria). Na pó∏nocy si´ga po Norwegi´ i Kareli´, na po∏u-
dniu po Ba∏kany (Chorwacja, BoÊnia). Wsz´dzie rzadki
i znany z rozproszonych stanowisk. W Polsce rozsiedlony
g∏ównie na po∏udniu, od Dolnego Âlàska po Bieszczady.
Z centralnej i pó∏nocnej cz´Êci kraju w literaturze odnoto-

wano tylko kilka stanowisk z Poznania, Warszawy i Puszczy
Bia∏owieskiej. W tym ostatnim regionie Cucujus cinnaberi-
nus jest cz´sto spotykany i stàd posiadamy najwi´cej no-
wych danych. Pozosta∏e wzmianki w piÊmiennictwie pocho-
dzà g∏ównie z koƒca XIX i pierwszej po∏owy XX wieku. Dla
wielu regionów Polski brak jest jednak szerszych wspó∏cze-
snych opracowaƒ faunistycznych, trudno wi´c w sposób
pewny okreÊliç aktualne rozsiedlenie gatunku. Dane nie-
publikowane potwierdzajà jednak jego wyst´powanie na
po∏udniu kraju.

Status gatunku

W Polsce Cucujus cinnaberinus jest obj´ty Êcis∏à ochronà
gatunkowà (za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r., poz. 1456).
Umieszczony na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginà-
cych i Zagro˝onych ze statusem LC (gatunek ni˝szego ry-
zyka).
Obj´ty Konwencjà Berneƒskà i Dyrektywà Habitatowà Unii
Europejskiej jako gatunek ÊciÊle chroniony i wymagajàcy
tworzenia obszarów ochronnych.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Prawdopodobnie najliczniejsza obecnie populacja tego
chrzàszcza znajduje si´ w Bia∏owieskim Parku Narodowym.

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

Przemiany i stan populacji
O wielkoÊci i stanie populacji zgniotka cynobrowego w na-
szym kraju (podobnie jak w innych krajach europejskich)
nie wiadomo nic pewnego. Brak u nas dok∏adniejszych da-
nych inwentaryzacyjnych, nie prowadzono ˝adnych badaƒ
iloÊciowych, z których mo˝na by∏oby wyciàgnàç wnioski
odnoÊnie do liczebnoÊci subpopulacji, zasiedlajàcych po-
szczególne stanowiska. Dane literaturowe podajà prze-
wa˝nie tylko liczb´ od∏owionych egzemplarzy (zwykle kilka
sztuk), a wi´c prawdopodobnie jedynie drobny u∏amek wy-
st´pujàcych w danym miejscu osobników. Pomimo du˝ego
w ostatnich latach o˝ywienia badaƒ faunistycznych w Pol-
sce, gatunek ten wcià˝ czeka na dok∏adniejsze rozpozna-
nie. Ogólnie mo˝na stwierdziç, ˝e wobec zanikania sie-
dlisk dogodnych dla jego rozwoju (le˝àcych po kilka lat
w lasach grubych, nieokorowanych pni i z∏omów) gatunek
ten ma szans´ przetrwaç tylko na terenach chronionych,
jak parki narodowe i rezerwaty Êcis∏e.

Potencjalne zagro˝enia
O wrogach naturalnych C. cinnaberinus nie mamy infor-
macji. Wiemy, ˝e w miejscach swojego wyst´powania spo-
tykany jest cz´sto wspólnie z gnilikiem Hololepta plana
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a tak˝e z Dendrophagus crenatus (spichrzelowate –
Silvanidae). Chrzàszcze te, prowadzàc podobny tryb ˝y-
cia i korzystajàc z tych samych êróde∏ pokarmu, mogà,
na zasadzie konkurencji, ograniczaç liczebnoÊç zgniotka.
Dotyczy to tak˝e oczywiÊcie innych, ewentualnie wspó∏wy-
st´pujàcych z nim saproksylobiontów. Ze strony cz∏owie-
ka podstawowym zagro˝eniem dla tego gatunku jest nie-
wàtpliwie intensywna eksploatacja lasów, z których usu-
wa si´ drzewa martwe i zamierajàce, pozbawiajàc gatu-
nek bazy l´gowej i coraz bardziej izolujàc pozosta∏e jesz-
cze stanowiska. Prowadzi to w konsekwencji do os∏abie-
nia populacji jako ca∏oÊci, a tym samym do zanikania te-
go gatunku w naszym kraju.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Jak ju˝ wspomniano, gatunek ten nie ma praktycznie mo˝-
liwoÊci rozwoju w lasach o charakterze gospodarczym,
a jedynà szans´ przetrwania dajà mu tereny obj´te ochro-
nà biernà (rezerwaty Êcis∏e) i parki narodowe. Dla nowo
stwierdzonych stanowisk zgniotka cynobrowego skutecznà
formà ochrony b´dzie utworzenie w tym miejscu rezerwa-
tu Êcis∏ego o obszarze zapewniajàcym dostatecznà iloÊç
materia∏u l´gowego. Prawid∏owa ochrona biotopów jest
w tym przypadku, podobnie jak u innych owadów leÊnych,
jedynà skutecznà formà ochrony (Buchholz & al., 2000;
Gutowski & Buchholz, 2000).

Propozycje wzgl´dem gatunku
Prowadzony przez doros∏e chrzàszcze C. cinnaberinus
ukryty tryb ˝ycia, stosunkowo niewielkie rozmiary i rzad-
koÊç wyst´powania powodujà, ˝e gatunek ten, jak dotàd,
nie jest nara˝ony na wy∏apywanie i nie stanowi obiektu
handlu kolekcjonerskiego. Z wymienionych wy˝ej powo-
dów nie jest te˝ jeszcze gatunkiem znanym i dobrze rozpo-
znawalnym, nawet pomimo umieszczenia go na liÊcie
owadów prawnie chronionych. Konieczne jest wi´c zwróce-
nie na niego i problemy jego ochrony uwagi s∏u˝b leÊnych
i osób odpowiedzialnych za ochron´ przyrody, a wi´c od-
powiednio przeprowadzona akcja informacyjna.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania siedlisk
zgniotka cynobrowego b´dà mia∏y równie˝ bardzo korzyst-

ny wp∏yw na populacje wszystkich wspó∏wyst´pujàcych
z nim gatunków zwierzàt i grzybów.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Jak ju˝ nadmieniono wy˝ej, rozsiedlenie tego gatunku na
terenie Polski nie jest dobrze rozpoznane i zmiana tego sta-
nu rzeczy powinna byç zadaniem pierwszoplanowym.
W drugiej kolejnoÊci na stanowiskach jego liczniejszego wy-
st´powania powinno si´ przeprowadziç uzupe∏niajàce ba-
dania ekologiczne, w szczególnoÊci nad dynamikà jego po-
pulacji, czynnikami oporu Êrodowiska itp., co pozwoli lepiej
poznaç, a wi´c m.in. skuteczniej chroniç, ten gatunek.

Monitoring naukowy

Ustalenie zasad ewentualnego monitoringu musi byç byç
poprzedzone opisanymi wy˝ej badaniami ekologicznymi
nad tym gatunkiem na konkretnych stanowiskach. Dopie-
ro majàc rozpoznanà przybli˝onà wielkoÊç i dynamik´ lo-
kalnych subpopulacji, mo˝emy skutecznie Êledziç zacho-
dzàce w nich zmiany.
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