
Phryganophilus ruficollis
(FABRICIUS, 1798)

Konarek tajgowy

owady, chrzàszcze, 
Êniadkowate, Melandryidae

Opis gatunku

Konarek tajgowy jest chrzàszczem Êredniej wielkoÊci,
o d∏ugoÊci cia∏a dochodzàcej do 16 mm. Ubarwienie cia-
∏a czarne, z lekkim po∏yskiem, tylko przedplecze i dwa
ostatnie segmenty odw∏oka ˝ó∏toczerwone. Cia∏o raczej
kr´pe, lekko wypuk∏e, pokryte krótkim, doÊç g´stym przy-
legajàcym ow∏osieniem i wyraênie punktowane.
G∏owa okràg∏a, niezw´˝ona za oczami, cz´Êciowo wsu-
ni´ta w przedplecze. Oczy umiarkowanie wypuk∏e, doÊç
du˝e, owalne. Czu∏ki osadzone przed oczami, 11-cz∏o-
nowe, krótkie, nie si´gajà poza przedplecze. Ich cztery
ostatnie cz∏ony sà krótsze i szersze od poprzedzajàcych.
Ostatni cz∏on g∏aszczków szcz´kowych du˝y, w kszta∏cie
wyd∏u˝onego trójkàta.
Przedplecze prostokàtne o zaokràglonych bocznych kraw´-
dziach, najszersze w po∏owie d∏ugoÊci. Jego nasada po-

Êrodku wyciàgni´ta ku tarczce, z ∏agodnymi wyci´ciami po
bokach. Wierzch przedplecza wzd∏u˝ linii Êrodkowej wypu-
k∏y, po bokach z szerokimi, p∏ytkimi zag∏´bieniami.
Tarczka ma∏a, trójkàtna. Pokrywy z wyraênymi barkami,
lekko rozszerzajàce si´ ku ty∏owi, ich wierzcho∏ki zaokrà-
glone. Punktowanie pokryw bardziej g´ste ni˝ na g∏owie
i przedpleczu, przez co pokrywy sprawiajà wra˝enie nieco
szorstkich, matowych. Chrzàszcz latajàcy, skrzyd∏a b∏onia-
ste dobrze wykszta∏cone.
Nogi doÊç smuk∏e. Przednie i Êrodkowe stopy z∏o˝one
z pi´ciu cz∏onów, stopy tylne sà czterocz∏onowe.
Dymorfizm p∏ciowy jest s∏abo zaznaczony; samice majà grub-
sze czu∏ki i mniejszy ostatni cz∏on g∏aszczków szcz´kowych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Przez swojà wielkoÊç i ubarwienie Ph. ruficollis jest gatun-
kiem doÊç charakterystycznym i raczej ∏atwym do rozpozna-
nia. Drugi wyst´pujàcy u nas gatunek z tego rodzaju, Phry-
ganophilus auritus, jest mniejszy o kilka milimetrów i smu-
klejszy. Ciemno ubarwione cz´Êci cia∏a majà u niego lekki
metaliczny po∏ysk, a przez Êrodek przedplecza biegnie sze-
roki, pionowy, ciemny pas. Na pierwszy rzut oka konarka
tajgowego mo˝na te˝ pomyliç z chrzàszczami z rodziny
omomi∏kowatych (Cantharidae), zw∏aszcza z rodzaju Can-
tharis lub Ancistronycha. Sà one jednak smuklejsze, bardziej
p∏askie i majà znacznie d∏u˝sze czu∏ki o jednorodnych, nit-
kowatych cz∏onach. Przedplecze u omomi∏ków posiada
ostre, cienkie kraw´dzie boczne, podczas gdy u konarka sà
one wa∏eczkowato zaokràglone. Podstawowà cechà odró˝-
niajàcà jest jednak w tym przypadku liczba cz∏onów stóp:
u omomi∏ków stopy wszystkich nóg sà pi´ciocz∏onowe.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Szczegó∏y biologii tego gatunku nie sà jeszcze zbyt dobrze po-
znane. Pe∏ny cykl rozwojowy trwa przynajmniej 2–3 lata. Lar-
wy drà˝à d∏ugie chodniki pod gnijàcà korà i w wierzchnich,
mi´kkich warstwach próchniejàcego drewna, naruszajàc te˝
le˝àce pod spodem twardsze, s∏abiej roz∏o˝one warstwy. Za-
siedlajà le˝àce drzewa lub ich fragmenty, ˝ywiàc si´ roz∏o˝o-
nym drewnem i rozwijajàcymi si´ tam grzybami. W ostatnim
roku przed pojawem postaci doskona∏ych zimujà poczwarki,
a imagines wyl´gajà si´ w maju i prze˝ywajà do lipca.

Wra˝liwoÊç
Dok∏adnych badaƒ nie prowadzono. Z nielicznych obser-
wacji wynika, ˝e zaniepokojone spadajà na ziemi´, udajàc
martwe.

AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze tego gatunku posiadajà prawdopo-
dobnie aktywnoÊç dziennà, ale prowadzà raczej skryty tryb
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˝ycia, przebywajàc g∏ównie na materiale l´gowym w szcze-
linach drewna i mi´dzy resztkami kory.

Sposób od˝ywiania
Konarek tajgowy od˝ywia si´ roz∏o˝onà substancjà roÊlin-
nà i grzybami (fito-saprofag, mycetofag). Troficznie zwià-
zany jest przede wszystkim z d´bem (Quercus sp.), ale no-
towany tak˝e z innych drzew liÊciastych, takich jak buk (Fa-
gus sylvatica) i brzoza (Betula sp.) oraz ze Êwierka (Picea
abies). Jako larwa od˝ywia si´ próchnem, gnijàcym ∏ykiem
i grzybnià przerastajàcà rozk∏adajàce si´ drewno. W sta-
dium owada doskona∏ego równie˝ ˝eruje na grzybni ró˝-
nych gatunków hub (m.in. na ˝agwi – Polyporus sp. i wro-
Êniaku – Trametes sp.), porastajàcych zwalone drzewa.
W Puszczy Bia∏owieskiej ∏owiony by∏ na pniarku obrze˝o-
nym (Fomitopsis pinicola).

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Skrajnie rzadko obserwowany gatunek, uznawany za relikt
lasów pierwotnych. Zasiedla liÊciaste i mieszane lasy
o charakterze naturalnym, na nizinach i w ni˝szych po∏o-
˝eniach górskich. W Skandynawii notowano te˝ jego wy-
st´powanie na zarastajàcych ju˝ po˝arzyskach. Warunki
wymagane dla jego rozwoju to przede wszystkim obecnoÊç
w drzewostanie starych, zamierajàcych lub obumar∏ych
drzew, z∏omów lub le˝àcych pni, z którymi jest zwiàzany
ca∏ym swoim cyklem ˝yciowym. Dok∏adne wymagania te-
go gatunku odnoÊnie do temperatury i wilgotnoÊci nie sà
znane, nale˝y jednak przypuszczaç, ˝e jako leÊny gatunek
saproksyliczny (zwiàzany ze Êrodowiskiem próchniejàcego
drewna) preferuje mikroÊrodowiska raczej ch∏odne,
o umiarkowanej lub du˝ej wilgotnoÊci.

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

9160 – Subatlantyckie i Êrodkowoeuropejskie lasy d´bowe
i d´bowo-grabowe carpinion betuli (gràdy)

9170 – Lasy d´bowo-grabowe Galio-Carpinetum (gràdy)
(poszerzone o propozycj´ Mixed lime-oak-hornbe-
am forest [Tilio-Carpinetum)]

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek ten jest szeroko rozsiedlony w pó∏nocnej Pale-
arktyce od Japonii przez tajgowà stref´ Syberii po po∏u-
dniowà i zachodnià Europ´. Na naszym kontynencie na
pó∏nocy si´ga do Norwegii i Karelii, na po∏udniu do Sied-
miogrodu, Banatu i Chorwacji, a najdalej na zachód no-
towany by∏ z Francji i Bawarii. Ju˝ od koƒca XIX wieku
wsz´dzie zaliczany jest do wielkich rzadkoÊci i obserwo-
wany w pojedynczych egzemplarzach, nieraz w odst´-
pach kilkudziesi´cioletnich. W Polsce znany z trzech oka-
zów: jednego z∏owionego pod koniec XIX wieku na Ro-

mance w Beskidzie ˚ywieckim, póêniej kolejny okaz
schwytano w pierwszej po∏owie XX wieku na Równicy
w Beskidzie Âlàskim, a ostatnio (2000 r.) tak˝e jeden
okaz od∏owiono w Puszczy Bia∏owieskiej.

Status gatunku

W Polsce Phryganophilus ruficollis jest obj´ty ochronà ga-
tunkowà (za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r., poz. 1456).
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

Jedyne stwierdzone wspó∏czeÊnie w Polsce stanowisko Ph.
ruficollis znajduje si´ na terenie Bia∏owieskiego Parku
Narodowego.

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

Przemiany i stan populacji
Ze wzgl´du na brak dok∏adnych badaƒ, skrajnà rzadkoÊç
wyst´powania i skryty tryb ˝ycia chrzàszczy wielkoÊç i stan
obecny populacji konarka tajgowego w Polsce jest praktycz-
nie niemo˝liwy do oszacowania. Tylko jedno stwierdzone
wspó∏czeÊnie i dwa historyczne stanowiska wskazujà jed-
nak, ˝e populacja tego gatunku w naszym kraju jest skraj-
nie nieliczna. Z powodu minimalnej iloÊci danych równie˝
dok∏adna prognoza na przysz∏oÊç nie jest mo˝liwa do prze-
prowadzenia. Ogólnie mo˝na jednak stwierdziç, ˝e zajmu-
jàce ma∏e, izolowane obszary i przy tym tak nieliczne jak
u Ph. ruficollis subpopulacje sà szczególnie nara˝one na
ca∏kowite wygini´cie. W ca∏ej Europie zanikajà ponadto
w szybkim tempie Êrodowiska dogodne dla rozwoju relik-
tów lasów naturalnych, do jakich ten gatunek jest zaliczany.
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Potencjalne zagro˝enia
Nie posiadamy, jak dotàd danych odnoÊnie do wrogów
naturalnych konarka tajgowego. Fakt od∏awiania na
wszystkich europejskich stanowiskach tylko pojedynczych
okazów w du˝ych odst´pach czasowych oraz ma∏e iloÊci
znajdowanych larw zdajà si´ Êwiadczyç o niskiej rozrod-
czoÊci Ph. ruficollis i s∏aboÊci jego lokalnych subpopula-
cji. W chwili obecnej g∏ównym zagro˝eniem dla tego ga-
tunku jest zanik dogodnych dla jego rozwoju biotopów,
których nie zapewniajà dominujàce w naszym regionie
lasy u˝ytkowane gospodarczo. Brak na wi´kszoÊci obsza-
rów odpowiedniego materia∏u l´gowego (usuwanie mar-
twych drzew, zabiegi piel´gnacyjne) powoduje izolacj´
i du˝e rozrzucenie stanowisk tego gatunku, przez co sà
one ∏atwo nara˝one na zniszczenie. Ponowne zasiedlenie
danego terenu jest w takich warunkach równie˝ ma∏o
prawdopodobne.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Ochrona reliktów puszczaƒskich, do jakich nale˝y ko-
narek tajgowy, polegaç musi przede wszystkim na Êci-
s∏ej ochronie ich biotopów (Gutowski & Buchholz,
2000). Gatunek ten jest na tyle przyrodniczo cenny
i unikalny, ˝e w miejscu, w którym zaobserwowano ˝e-
rowanie jego larw powinno si´ utworzyç odpowiedni
obszarowo Êcis∏y rezerwat faunistyczny, w którym zna-
laz∏by on dogodne warunki rozwoju i mo˝liwoÊç roz-
przestrzeniania si´ populacji.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Ze wzgl´du na swojà wyjàtkowà rzadkoÊç wyst´powania
(równie˝ w skali Europy) konarek mo˝e stanowiç obiekt
handlu kolekcjonerskiego. Niedawne obj´cie go ochronà
gatunkowà mo˝e temu przeszkodziç, a dodatkowà ochro-
n´ stanowi jego skryty tryb ˝ycia. Dzia∏aniem wspomaga-
jàcym powinno te˝ byç rozpropagowanie informacji o tym
gatunku wÊród s∏u˝b leÊnych i ochrony przyrody, aby
uwra˝liwiç na ochron´ jego i jego siedlisk osoby odpowie-
dzialne za dany teren.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Ewentualne dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania
siedlisk Ph. ruficollis b´dà mia∏y równie˝ bardzo korzystny
wp∏yw na populacje wszystkich wspó∏wyst´pujàcych z nim
gatunków saproksylobiontycznych (zarówno dla bezkr´-
gowców jak i grzybów).

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Jak ju˝ wspomniano wczeÊniej, gatunek ten ma na terenie
Polski tylko trzy stwierdzone stanowiska, przy czym poza
Puszczà Bia∏owieskà dane te pochodzà sprzed ponad 60 lat
i nie zosta∏y potwierdzone póêniejszymi obserwacjami. Istnie-
je wi´c pilna potrzeba badaƒ, majàcych na celu ustalenie ak-
tualnego rozsiedlenia Ph. ruficollis w naszym kraju, w tym
przede wszystkim podj´cie próby odszukania go na wykazy-
wanych dawniej stanowiskach w Beskidzie Zachodnim.

Monitoring naukowy

Ze wzgl´du na s∏abà znajomoÊç aktualnego rozsiedlenia
konarka tajgowego na terenie naszego kraju i bardzo roz-
rzucone w czasie notowania, zasady ewentualnego moni-
toringu b´dà mo˝liwe do opracowania dopiero po dok∏ad-
nym ustaleniu obecnych miejsc jego wyst´powania. Do
prowadzenia monitoringu konieczne by∏oby przy tym od-
nalezienie zasiedlonych drzew, a nie tylko pojedyncze ob-
serwacje okazów doros∏ych.
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