Zag∏´bek
Nazwa
bruzdkowany
zwierzaka

Rhysodes sulcatus
(FABRICIUS, 1787)
Zag∏´bek bruzdkowany
owady, chrzàszcze,
zag∏´bkowate, Rhysodidae
Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Charakterystyczny wyglàd, a zw∏aszcza urzeêbienie górnej strony cia∏a sprawiajà, ˝e zag∏´bek bruzdkowany jest
trudny do pomylenia z jakimkolwiek innym gatunkiem
spoÊród krajowych chrzàszczy. Podobny do niego, blisko
spokrewniony gatunek Omoglymmius germari w Polsce
nie wyst´puje.

W∏aÊciwoÊci biologiczne
Cykl rozwojowy
Cykl rozwojowy u tego gatunku trwa 2 lata. Chrzàszcze
wyl´gajà si´ z poczwarek w koƒcu lipca i w sierpniu, ale
do kopulacji i sk∏adania jaj przyst´pujà dopiero po przezimowaniu, na wiosn´, a do tego czasu albo pozostajà
w kolebkach poczwarkowych, albo w szczelinach drewna
lub kory w pobli˝u miejsca wyl´gu. Wyl´g∏e w kwietniu–maju larwy drà˝à chodniki w mi´kkim, wilgotnym próchnie, przeroÊni´tym przez rozk∏adajàce drewno grzybnie.
Jako materia∏ ˝ywicielski wykorzystywane sà pokryte jeszcze korà z∏omy i le˝àce pnie starych drzew, a wi´c
o znacznej Êrednicy. Chodniki larwalne sà zwykle doÊç g´sto rozmieszczone, o troch´ nieregularnym przebiegu, ale
po∏o˝one mniej wi´cej równolegle do osi pnia. W lipcu
nast´pnego roku, po ukoƒczeniu ˝erowania, larwy budujà na koƒcu chodnika owalne kolebki poczwarkowe, wy∏o˝one na Êciankach wiórkami. Stadium poczwarki trwa
od dwóch do trzech tygodni.
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Cia∏o d∏ugoÊci 6,5–8 mm, brunatne lub ciemnobrunatne,
silnie b∏yszczàce, nieow∏osione, w zarysie smuk∏e i wyd∏u˝one, wypuk∏e.
G∏owa trójkàtna, przed oczami lekko wyciàgni´ta, za
oczami przew´˝ona, tworzy wyraênà szyj´ ∏àczàcà jà
z przedpleczem. Oczy du˝e, wypuk∏e. Górna powierzchnia
g∏owy mi´dzy oczami z dwoma g∏´bokimi do∏kami, oddzielonymi od siebie g∏adkà, pod∏u˝nà wypuk∏oÊcià. Górny brzeg oczu a˝ po nasad´ czu∏ków obramowany ostrà,
wystajàcà listewkà. Czu∏ki 11-cz∏onowe, doÊç grube,
o charakterystycznych, paciorkowatych cz∏onach. Ostatni
cz∏on czu∏ków na koƒcu wyciàgni´ty w ostry szpic.
Przedplecze o dzwonowatym kszta∏cie, bardziej zw´˝ajàce
si´ ku wierzcho∏kowi ni˝ ku nasadzie, najszersze mniej wi´cej w Êrodku d∏ugoÊci. Kraw´dzie boczne obrze˝one ostrà

listewkà. Na górnej stronie przedplecza trzy pionowe, g∏´bokie bruzdy. Dwie boczne rozszerzajà si´ u nasady
w szersze do∏ki, silnie i grubo pomarszczone na dnie; bruzda Êrodkowa mniej wi´cej jednakowej szerokoÊci od nasady do wierzcho∏ka. Przestrzenie mi´dzy bruzdami silnie
wa∏eczkowato wypuk∏e, prawie g∏adkie.
Tarczka bardzo ma∏a, prawie niewidoczna. Pokrywy wyd∏u˝one, równoleg∏oboczne, na wierzcho∏ku zaokràglone. Na
ka˝dej pokrywie 7 g∏´bokich rz´dów,
utworzonych z mocno zag∏´bionych, okràg∏ych punktów.
Na wierzcho∏ku mi´dzy 6 a 7 rz´dem krótki, dodatkowy
rzàdek punktów, po∏o˝ony cz´Êciowo na wystajàcej listewce. Mi´dzyrz´dy szersze od rz´dów, g∏adkie i wypuk∏e.
Chrzàszcz latajàcy, ukryte pod pokrywami skrzyd∏a b∏oniaste dobrze wykszta∏cone.
Nogi silne, doÊç d∏ugie. Wierzcho∏ki goleni przednich i Êrodkowych nóg od zewnàtrz i od wewnàtrz wyciàgni´te w d∏ugie, ostre kolce. Golenie tylne na wierzcho∏ku z kolcem tylko od wewn´trznej strony. Wszystkie stopy pi´ciocz∏onowe.

Wra˝liwoÊç
Brak dok∏adniejszych danych na ten temat. Z pojedynczych
obserwacji wynika, ˝e znalezione w próchnie owady doros∏e po ods∏oni´ciu zamierajà w bezruchu, udajàc martwe.
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AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze przebywajà w tym samym Êrodowisku,
co larwy, prowadzàc skryty tryb ˝ycia. Mo˝na je znaleêç
pod odstajàcà korà, w próchnie lub w opuszczonych chodnikach innych chrzàszczy próchno˝ernych, jak np. wynurt
(Ceruchus chrysomelinus), kostrzeƒ (Sinodendron cylindricum) czy pysznik jod∏owy (Eurythyrea austriaca). W okresie
rozrodu mogà w ciàgu dnia odbywaç przeloty w poszukiwaniu nowego materia∏u l´gowego.
Sposób od˝ywiania
Larwa od˝ywia si´ próchniejàcym, przeroÊni´tym grzybnià
drewnem drzew iglastych i liÊciastych. Jako roÊliny ˝ywicielskie podaje si´ przede wszystkim jod∏´, buka i ró˝ne gatunki topól, ale tak˝e dàb i Êwierk. Nie ma danych odnoÊnie do sk∏adu po˝ywienia doros∏ych chrzàszczy ani sposobu ˝erowania. Byç mo˝e jest podobny jak u larw, gdy˝
osobniki doros∏e przebywajà w tych samych miejscach.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Zag∏´bek bruzdkowany jest pozosta∏ym po pierwotnych lasach reliktowym gatunkiem, zwiàzanym obecnie z lasami
o charakterze naturalnym lub do niego zbli˝onym. Zasiedla
liÊciaste i mieszane lasy na nizinach i w ni˝szych partiach
górskich. Warunkiem jego wyst´powania jest obecnoÊç
w drzewostanie starych, zamierajàcych lub obumar∏ych
drzew, z którymi jest zwiàzany ca∏ym swoim cyklem ˝yciowym. Do swego rozwoju preferuje mikroÊrodowiska próchniejàcego drewna o raczej du˝ej wilgotnoÊci. Nie sà znane
dok∏adne wymagania tego gatunku odnoÊnie do temperatury, ale prawdopodobnie odznacza si´ w tym wzgl´dzie
sporà tolerancjà, zasiedla bowiem ró˝ne strefy klimatyczne.

Status gatunku
W Polsce Rhysodes sulcatus jest obj´ty ochronà gatunkowà
(za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
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).

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

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych

9140 – Ârodkowoeuropejskie górskie lasy bukowe z jaworem Acer i szczawiem Rumex arifolius
91P0 – Wy˝ynny jod∏owy bór mieszany
9410 – KwaÊne Êwierczyny górskie i wysokogórskie (Vaccinio-Piceetea) (poszerzony o cz´Êç propozycji Acidophilous silver fir forests)

Stwierdzony w Bia∏owieskim, Roztoczaƒskim i Âwi´tokrzyskim Parku Narodowym. W dwóch pierwszych parkach
wspó∏czeÊnie wyst´puje najliczniej.

Rozmieszczenie geograficzne

Przemiany i stan populacji
Jeszcze w holocenie (3000 lat temu) Rh. sulcatus wyst´powa∏
w Wielkiej Brytanii, zasiedla∏ wi´c prawdopodobnie ca∏à Europ´. Od tego czasu jego zasi´g w Europie systematycznie si´
kurczy, a tempo tych zmian narasta w ostatnich stu latach.
Âwiadczy o tym zanik wielu podawanych w XIX i pierwszej po∏owie XX wieku stanowisk. Wobec jednoczesnego kurczenia
si´ area∏u dogodnych dla jego rozwoju siedlisk nale˝y liczyç
si´ z dalszym regresem iloÊci stanowisk zag∏´bka bruzdkowanego w naszym regionie. Obecna wielkoÊç jego populacji
w Polsce, jak u wi´kszoÊci bezkr´gowców, nie jest mo˝liwa do

Zasi´g Rh. sulcatus rozciàga si´ od gór A∏taj w zachodniej Syberii poprzez Kaukaz, Azj´ Mniejszà i Europ´ Wschodnià po
Francj´ i pó∏nocnà Hiszpani´ (Pireneje). W Europie rozprzestrzeniony w pasie od po∏udniowej Szwecji (dane sprzed ponad 100 lat) przez Polsk´, Czechy, Austri´ po Ba∏kany i wybrze˝a Morza Âródziemniego (Grecja, W∏ochy). W poczàtkach XX wieku notowany tak˝e ze stanowisk w Niemczech
(Bawaria, Westfalia, Saksonia), ale obecnie na niemieckiej
Czerwonej LiÊcie gatunek ten umieszczono jako wymar∏y
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(Blab & al., 1985). W Polsce zag∏´bek bruzdkowany stwierdzany by∏ w XIX i na poczàtku XX w. na Górnym Âlàsku,
w okolicach Warszawy, Jaros∏awia i PrzemyÊla, a póêniej tak˝e na Roztoczu i w Puszczy Bia∏owieskiej. Tylko z tych dwóch
ostatnich stanowisk mamy wspó∏czesne potwierdzenia jego
wyst´powania. Ostatnio zaobserwowano te˝ jego wyst´powanie w okolicy Prze∏´czy Dukielskiej w Beskidzie Niskim,
w Âwi´tokrzyskim Parku Narodowym i w okolicy Hrubieszowa.

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

Zag∏´bek
Nazwa
bruzdkowany
zwierzaka

oszacowania. Na poszczególnych, zasiedlonych przez niego
fragmentach drzew ˝eruje zwykle licznie, co mo˝e Êwiadczyç
o dobrej kondycji i potencjale rozrodczym lokalnych subpopulacji. Przy zapewnieniu, za pomocà odpowiednich dzia∏aƒ
ochronnych, wystarczajàcej iloÊci materia∏u l´gowego, mo˝na
liczyç na utrzymanie tego gatunku na obecnych stanowiskach.
Wzmocnienie populacji lokalnych mo˝e te˝ w przysz∏oÊci pozwoliç na próby introdukcji za ich pomocà Rh. sulcatus na nowych stanowiskach w obr´bie jego historycznego area∏u.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Jak u wszystkich chrzàszczy, jedynà skutecznà formà
ochrony jest ochrona ich biotopów, (Buchholz & al., 2000;
GutowskiI & Buchholz, 2000). Nale˝y objàç ochronà biernà (z wykluczeniem ingerencji cz∏owieka) stanowiska,
gdzie gatunek ten ostatnio zosta∏ zaobserwowany. Obejmowaç ona powinna jak najwi´kszy obszar wokó∏ miejsca
stwierdzenia, tak aby zapewniç mo˝liwoÊci swobodnego
rozwoju i rozprzestrzeniania si´ populacji oraz zabezpieczyç wystarczajàcà iloÊç odpowiedniego materia∏u l´gowego (z∏omy i powalone pnie drzew).
Propozycje wzgl´dem gatunku
Skryty tryb ˝ycia, stosunkowo niewielkie rozmiary cia∏a
i rozproszone wyst´powanie powodujà, ˝e gatunek ten
nie jest bezpoÊrednio nara˝ony na wy∏apywanie i jak
dotàd nie stanowi obiektu handlu kolekcjonerskiego.
Korzystna by∏aby natomiast akcja informacyjna propagujàca wiadomoÊci o tym gatunku i jego biologii wÊród
s∏u˝b leÊnych i ochrony przyrody, zw∏aszcza w obszarach jego potencjalnego wyst´powania na po∏udniu
i wschodzie Polski. Mog∏oby to te˝ skutkowaç odkryciem
kolejnych jego stanowisk.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki
Dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania siedlisk
Rh. sulcatus b´dà mia∏y równie˝ bardzo korzystny wp∏yw na
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DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ
W pierwszym rz´dzie nale˝y zintensyfikowaç badania faunistyczne, aby ustaliç aktualne rozsiedlenie Rh. sulcatus na
terenie naszego kraju. Mimo i˝ biologia tego gatunku jest
doÊç dobrze poznana, brak jeszcze danych odnoÊnie, potencja∏u rozrodczego zag∏´bka, jego wrogów naturalnych
i zakresu tolerancji na zmieniajàce si´ warunki wilgotnoÊciowe i termiczne. Zbadanie tych zagadnieƒ pozwoli∏oby
w przysz∏oÊci na podj´cie prób jego introdukcji, w oparciu
zarówno o cz´Êç istniejàcych populacji, jak i o odpowiednio prowadzone hodowle laboratoryjne.

Monitoring naukowy
Zasady ewentualnego monitoringu b´dà mo˝liwe do
opracowania dopiero po dok∏adnym ustaleniu obecnych
miejsc wyst´powania gatunku (wraz ze stwierdzeniem
m∏odszych stadiów rozwojowych). Na znanych stanowiskach nale˝y uprzednio zbadaç liczebnoÊç i kondycj´ populacji, aby sposób przeprowadzenia monitoringu nie
wp∏ynà∏ na ich os∏abienie.
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Potencjalne zagro˝enia
Brak jest danych o wrogach naturalnych tego gatunku, prawdopodobnie jednak czynnik ten nie odgrywa znaczàcej roli,
gdy˝ w miejscach swego wyst´powania zag∏´bek bywa obserwowany w doÊç du˝ej iloÊci okazów. Podstawowym czynnikiem
zagro˝enia jawi si´ wi´c w jego przypadku dominujàca powszechnie w naszym regionie intensywna gospodarka leÊna.
Drzewostany w u˝ytkowanych gospodarczo lasach charakteryzujà si´ zwykle doÊç m∏odym wiekiem, a stosowane w nich tzw.
zabiegi sanitarne i piel´gnacyjne (usuwanie drzew martwych
i zamierajàcych) dodatkowo sprawiajà, ˝e znika ca∏kowicie
baza l´gowa tego gatunku. Prowadzi to do bezpowrotnego
ust´powania Rh. sulcatus z zasiedlanych kiedyÊ terenów.

populacje wszystkich wspó∏wyst´pujàcych z nim gatunków saproksylobiontycznych (zarówno bezkr´gowców jak i grzybów).

Daniel Kubisz
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