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Boros schneideri
(PANZER, 1796)

Ponurek Schneidera

owady, chrzàszcze, 
ponurkowate, Boridae

Opis gatunku

Cia∏o d∏ugoÊci 10–14 mm, brunatne lub ciemnobrunatne,
b∏yszczàce, nieow∏osione, w zarysie smuk∏e i wyd∏u˝one,
wypuk∏e.
G∏owa du˝a, o kszta∏cie owalnym, wyraênie i doÊç g´sto
punktowana. Oczy du˝e, wypuk∏e, okràg∏awe, z przodu
z lekkim wyci´ciem. Policzki przed oczami wykszta∏cone
w formie wystajàcych listewek, os∏aniajàcych od góry na-
sad´ czu∏ków. Czu∏ki 11-cz∏onowe, poszczególne cz∏ony
krótkie, mniej wi´cej tak d∏ugie, jak szerokie. Koƒcowe trzy
cz∏ony szersze od poprzednich, tworzà wyraênà bu∏awk´.
Przedplecze o bokach zaokràglonych, z wierzchu lekko
przyp∏aszczone. PoÊrodku jego nasady i po bokach w cz´-

Êci Êrodkowej znajdujà si´ 3 okràg∏e wgniecenia. Brzegi
boczne z wyraênymi, listewkowatymi kraw´dziami. Punkto-
wanie g´ste, poszczególne punkty doÊç du˝e.
Tarczka ma∏a, pó∏okràg∏a. Pokrywy z punktowaniem
uk∏adajàcym si´ w lekko zag∏´bione rz´dy, których re-
gularnoÊç jest zaburzona przez dodatkowe punkty le˝à-
ce pomi´dzy nimi. Nasada pokryw z wystajàcymi guza-
mi barkowymi, wierzcho∏ek pokryw zaokràglony. Owad
latajàcy, ukryte pod pokrywami skrzyd∏a b∏oniaste do-
brze wykszta∏cone.
Nogi doÊç smuk∏e. Przednie i Êrodkowe stopy z∏o˝one
z 5 cz∏onów, stopy tylne sà 4-cz∏onowe.
Dymorfizm p∏ciowy jest s∏abo zaznaczony; samce sà zwy-
kle nieco mniejsze od samic.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Przez swojà wielkoÊç i wyglàd Boros schneideri jest ga-
tunkiem bardzo charakterystycznym i trudnym do pomy-
lenia z innymi. Podobne kszta∏tem chrzàszcze z rodzaju
Corticeus (rodzina czarnuchowate – Tenebrionidae) sà
o po∏ow´ mniejsze, majà ma∏à g∏ow´ i krótsze czu∏ki
o grubszych, poprzecznych cz∏onach. Od podobnego
pokrojem i wielkoÊcià g∏aszczyna brodatego Serropal-
pus barbatus z rodziny Êniadkowatych (Melandryidae)
ró˝ni si´ m.in. kszta∏tem czu∏ków (zakoƒczonych bu∏aw-
kà) i okràg∏ym przedpleczem.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Pe∏ny cykl rozwojowy u tego gatunku trwa 2 lata. Sa-
mice wiosnà sk∏adajà jaja w szczeliny kory martwych
i zamierajàcych drzew. Larwy ˝erujà w warstwie gnijà-
cego ∏yka i w wierzchnich warstwach drewna pni i ko-
narów (zarówno drzew stojàcych, jak i ich fragmentów
le˝àcych na ziemi), cz´sto wykorzystujàc w tym celu
chodniki ró˝nych innych owadów kambio- i ksylofa-
gicznych. Po przezimowaniu i ukoƒczeniu ˝erowania
larwy nie budujà osobnej kolebki poczwarkowej, lecz
przepoczwarczajà si´ w szczelinach kory na przed∏u˝e-
niu chodników larwalnych, w okresie od lipca do
sierpnia. Stadium poczwarki trwa od tygodnia do 10
dni. Wyl´g∏e w lecie chrzàszcze nie opuszczajà od ra-
zu ˝erowisk, lecz zimujà przynajmniej do kwietnia na-
st´pnego roku w ich pobli˝u pod korà, skàd wychodzà
dopiero na wiosn´.

Wra˝liwoÊç
Brak dok∏adniejszych badaƒ w tym zakresie. Obserwacje
wskazujà na znacznà p∏ochliwoÊç i natychmiastowe ukry-
wanie si´ w chodnikach i otworach wylotowych innych
owadów po zauwa˝eniu przez nie ruchu w pobli˝u miej-
sca przebywania.
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AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze prowadzà prawdopodobnie nocny tryb
˝ycia, wtedy bowiem obserwowano je chodzàce po pniach
drzew ˝ywicielskich. W dzieƒ przebywajà w szczelinach
drewna i kory oraz w opuszczonych chodnikach innych
owadów, dlatego sà trudne do wypatrzenia w terenie dla
przypadkowego obserwatora.

Sposób od˝ywiania
Jako larwa od˝ywia si´ próchniejàcym drewnem drzew
iglastych i liÊciastych, ró˝nymi szczàtkami organicznymi
i grzybami rozk∏adajàcymi drewno, obserwowano równie˝
drapie˝nictwo w stosunku do innych owadów podkoro-
wych. WÊród roÊlin ˝ywicielskich wymienia si´ przede
wszystkim sosny, a niekiedy te˝ inne drzewa iglaste (Êwierk,
jod∏a) oraz liÊciaste (brzoza, dàb, lipa, olcha, wierzba iwa,
osika). Nie ma danych odnoÊnie do sk∏adu po˝ywienia po-
staci doskona∏ych ani sposobu ˝erowania. Poniewa˝ jed-
nak chrzàszcze doros∏e przebywajà w tych samych Êrodo-
wiskach co ich larwy, mo˝na przypuszczaç, ˝e i sk∏ad ich
pokarmu jest podobny.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Ponurek Schneidera zaliczany jest do reliktów lasów pier-
wotnych. Wyst´puje w lasach o charakterze zbli˝onym do
naturalnego, zwykle z du˝ym udzia∏em sosny. Wymagane
warunki dla jego rozwoju to przede wszystkim obecnoÊç
w drzewostanie starych, zamierajàcych lub obumar∏ych
drzew, z którymi jest zwiàzany ca∏ym swoim cyklem ˝ycio-
wym. Nie sà znane dok∏adne wymagania tego gatunku
odnoÊnie do temperatury i wilgotnoÊci, nale˝y jednak przy-
puszczaç, ˝e jako gatunek borealny, zwiàzany ze Êrodowi-
skiem próchniejàcego drewna, odznacza si´ du˝à toleran-
cjà niskich temperatur i preferuje mikroÊrodowiska
o umiarkowanej lub du˝ej wilgotnoÊci.

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

91 – Lasy strefy umiarkowanej Europy

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek ten jest rozsiedlony w pó∏nocnej Palearktyce od
Japonii przez Syberi´ po Europ´ wschodnià (Rosja, Ukra-
ina) i Pó∏nocno-Wschodnià (Laponia, Finlandia, Szwecja,
¸otwa, Litwa, Bia∏oruÊ). Notowany by∏ tak˝e z pojedyn-
czych, izolowanych stanowisk w Europie Ârodkowej (Pol-
ska, S∏owacja), a najdalej na po∏udnie stwierdzony by∏
w Siedmiogrodzie (Rumunia). Z terenu Polski znane by∏y
okazy ju˝ z koƒca XVIII wieku (Ostróda na Mazurach);
prawdopodobnie w∏aÊnie na ich podstawie gatunek ten
zosta∏ opisany przez G. Panzera. Oprócz Pojezierza Ma-
zurskiego, ponurek znany jest tak˝e z Puszczy Bia∏owie-

skiej, Gór Âwi´tokrzyskich (Góra Che∏mowa, okolice Bo-
dzentyna), Tatr i Pogórza Przemyskiego (góra Turnica).
Dane te pochodzà z ró˝nych okresów czasowych XX wie-
ku; najnowsze potwierdzone jego stanowiska znajdujà si´
w Puszczy Bia∏owieskiej.

Status gatunku

W Polsce jest obj´ty ochronà prawnà. Dz.U. 2004 r., Nr 220,
poz 2237
Umieszczony na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych
i Zagro˝onych oraz w przygotowywanym II wydaniu Polskiej
Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt ze statusem EN (zagro˝ony).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wi´kszoÊç znanych krajowych stanowisk znajduje si´ na te-
renach chronionych (parki narodowe: Bia∏owieski, Âwi´to-
krzyski i Tatrzaƒski).

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

Przemiany i stan populacji
Na poczàtku XX wieku po raz pierwszy zwrócono uwag´,
˝e gatunek ten w obr´bie swojego zasi´gu wyst´puje
rzadko i sporadycznie, a na niektórych stanowiskach wy-
ginà∏ ca∏kowicie. Tendencja ta utrzyma∏a si´ a˝ do chwi-
li obecnej. Âwiadczy o tym brak aktualnych potwierdzeƒ
wyst´powania ponurka na wi´kszoÊci Êrodkowoeuropej-
skich stanowisk, mimo ˝e w ostatnich latach nastàpi∏o
du˝e o˝ywienie badaƒ faunistycznych w Polsce i krajach
sàsiadujàcych. Poniewa˝ nie widaç oznak odwrócenia
tendencji spadkowych, nale˝y liczyç si´ z dalszym regre-
sem zarówno w zakresie liczebnoÊci, jak i iloÊci stano-
wisk Boros schneideri w naszym regionie.
W Polsce jedynie jej pó∏nocno-wschodnia cz´Êç le˝y na
skraju zwartego zasi´gu tego gatunku, wszystkie pozo-
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sta∏e stanowiska (jak równie˝ inne w Europie Ârodkowej)
majà prawdopodobnie charakter reliktowy i sà mocno
rozproszone. Subpopulacje tam wyst´pujàce sà nielicz-
ne, a co za tym idzie, o s∏abej kondycji i potencjale roz-
rodczym. W Puszczy Bia∏owieskiej, gdzie wspó∏czeÊnie
ten gatunek jest obserwowany na kilku stanowiskach,
równie˝ wyst´puje w niewielkich iloÊciach. Mimo braku
dok∏adnych badaƒ mo˝na przypuszczaç, ˝e w Polsce ga-
tunek ten jest skrajnie nieliczny.

Potencjalne zagro˝enia
G∏ównym powodem post´pujàcego zaniku stanowisk
ponurka Schneidera jest dominujàcy powszechnie w na-
szym regionie typ lasu gospodarczego, który nie zapew-
nia warunków koniecznych dla rozwoju tego gatunku,
a przede wszystkim dostatecznej iloÊci materia∏u l´go-
wego. Drzewostany w u˝ytkowanych gospodarczo la-
sach majà zwykle zarówno ubogi sk∏ad gatunkowy, jak
i doÊç m∏ody wiek. Dla rozwoju gatunków takich, jak,
omawiany, najistotniejsza jest obecnoÊç drzewostanów
w fazie terminalnej (naturalnego obumierania drzew
z powodu wieku), której brak w lasach gospodarczych,
gdy˝ ze wzgl´dów ekonomicznych drzewa Êcinane sà
znacznie wczeÊniej. Przyk∏adowo, tzw. wiek r´bnoÊci dla
sosny zwyczajnej zosta∏ wyznaczony na 100–120 lat,
podczas gdy drzewa te ˝yjà od 300 do 400 lat
(Gutowski i Bucholz, 2000). Tak˝e stosowane w drzewo-
stanach tzw. zabiegi sanitarne i piel´gnacyjne (usuwa-
nie drzew martwych i zamierajàcych) pog∏´biajà dodat-
kowo niedobór bazy l´gowej. Wszystkie te czynniki
sprawiajà, ˝e populacj´ Boros schneideri w Europie
Ârodkowej nale˝y uznaç za silnie zagro˝onà

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Jedynà skutecznà formà ochrony tego gatunku jest
ochrona jego biotopów. Powinna mieç ona charakter
bierny (z wykluczeniem ingerencji cz∏owieka) i obejmo-
waç jak najwi´kszy obszar wokó∏ miejsca stwierdzenia
danego gatunku w celu zapewnienia mo˝liwoÊci swo-
bodnego rozwoju i rozprzestrzeniania si´ populacji.
Szczegó∏owe zasady ochrony populacji Boros schneideri
nie odbiegajà w tym przypadku od zaleceƒ ochronnych
dla innych owadów leÊnych zwiàzanych z lasami o cha-
rakterze zbli˝onym do naturalnego, podanych przez
Gutowskiego i Bucholza (2000).
SpoÊród nich, najwa˝niejsze dla omawianego gatunku sà
nast´pujàce:
• nale˝y zaprzestaç wycinania drzew posuszowych i usu-

wania drewna w istniejàcych leÊnych rezerwatach
z ochronà cz´Êciowà;

• w lasach gospodarczych nale˝y ograniczyç wycinanie
starych drzew, zw∏aszcza zaprzestaç wszelkich ci´ç w po-
zosta∏ych jeszcze resztkach lasów naturalnych;

• w u˝ytkowanych gospodarczo drzewostanach nale˝y po-
zostawiaç pewien procent drzew martwych (z ró˝nych
gatunków) a˝ do ich calkowitego rozk∏adu. Szacuje si´,
˝e obj´toÊciowo powinno byç to od 10 do 28 m

3
na

1 ha, przy czym istotne jest, aby w tej liczbie uwzgl´dniç
tak˝e drewno grubowymiarowe (o Êrednicy powy˝ej
40–50 cm). Takich grubych drzew powinno pozostaç
4–7 na 1 ha.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Ze wzgl´du na skryty tryb ˝ycia, stosunkowo niewielkie
rozmiary cia∏a i rozproszone wyst´powanie gatunek ten
nie jest bezpoÊrednio nara˝ony na wy∏apywanie i nie
stanowi obiektu handlu kolekcjonerskiego. By∏oby nato-
miast rzeczà korzystnà przeprowadzenie wÊród s∏u˝b le-
Ênych i ochrony przyrody kampanii informacyjnej po-
zwalajàcej rozpoznawaç ten gatunek i uwra˝liwiç na
ochron´ jego siedlisk osoby odpowiedzialne za gospo-
dark´ leÊnà na danym terenie.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki

Ewentualne dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania
siedlisk B. schneideri 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, przy czym poza Puszczà
Bia∏owieskà dane te pochodzà sprzed 40 lub wi´cej lat. Ist-
nieje wi´c pilna potrzeba badaƒ, majàcych na celu weryfi-
kacj´ rozsiedlenia Boros schneideri w naszym kraju, w tym
przede wszystkim podj´cie próby odszukania go na wyka-
zywanych dawniej stanowiskach (strefa reglowa Tatr, Góry
Âwi´tokrzyskie, Pogórze Przemyskie).

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 przynajmniej
przybli˝onej wielkoÊci zasiedlajàcych je subpopulacji.
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