
Stan i perspektywy ochrony
pachnicy d ębowej Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763),
kozioroga d ębosza Cerambyx cerdo (LINNAEUS, 1758)
i jelonka rogacza Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758),

w lasach Dolnego Śląska w przedziale 20 i 50 lat.

Hajnówka, 09.02.2011 r. Wojciech Mazur

Sposób zarządzania gospodarką leśną na Dolnym Śląsku
w potencjalnych miejscach bytowania dużych owadów saproksylicznych.
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Z danych uzyskanych podczas inwentaryzacji 
przyrodniczej wynika, że ilość drzewostanów -
wydzieleń w Lasach Państwowych wynosi:

1)z pachnicą dębową (Osmoderma eremita) 785, z 
czego w dolnośląskich lasach 353, tj. 45% populacji;

2) z koziorogiem dęboszem (Cerambyx cerdo) 
332, z czego w dolnośląskich lasach 150, tj. 45% 
populacji;

3) z jelonkiem rogaczem (Lucanus cervus) 318, z 
czego w dolnośląskich lasach 61, tj. 19% populacji.



3

4



5

6

Pachnica d ębowa

•cykl rozwojowy - 3 (4) lata, 
•miejsce rozrodu - dziupla z próchnicowiskiem,
• stadium rozwojowe drzew - drzewa o zró żnicowanym wieku ale na tyle 
dojrzałe by wewn ątrz pnia mogły tworzy ć się dziuple, a kora drzew sp ękana 
(zasiedlanie przez imagines nast ępuje przez wychodzenie z ziemi, co jest 
niemo żliwe przy ci ężarze pachnicy i jej zdolno ściach mobilnych po gładkiej 
korze), drewno drzew musi by ć zainfekowane grzybem wywołuj ącym 
zgnilizn ę miękką brunatn ą, wywoływan ą przez: pniarek ró żowy ( Fomitopsi 
rosea), żółciak siarkowy ( Leatiporus sulphureus). Zasiedla drzewa o 
pierśnicy pow. 100 cm lecz równie ż cieńsze ju ż od 25 cm (RANIUS i in., 2005) 
- poniewa ż owad stwierdzany jest głównie na d ębie a to drzewo jest mało 
podatne na próchnienie musi by ć wiekowe zwykle pow. 150 lat. W przypadku 
np. olszy, wierzby i lipy próchnicowiska pojawiaj ą się wcześniej i pier śnice 
ich s ą zazwyczaj znacznie mniejsze,
• inne ro śliny żywicielskie - ró żne gatunki drzew, głównie drzewa li ściaste tj. 
grab, buk, lipa, olsza, osika, robinia, kasztanowie c, wierzba,
• maksymalne mo żliwo ści migracyjne – 300 m (na południu Europy do 700 
m),
• czynniki ograniczaj ące – drapie żnictwo, wycinanie drzew z ubytkami 
drewna cz ęsto  w zwi ązku z dbało ścią o bezpiecze ństwo ludzi i mienia, chów 
wsobny – izolowane populacje.
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Jelonek rogacz

• cykl rozwojowy – 4 (6) lat,
• miejsce rozrodu – pruchniej ące drewno drzew li ściastych, zawsze na 
granicy drewno – grunt,
• stadium rozwojowe drzew - murszej ące drewno: korzeni żywych drzew, 
pniaki, powalone pnie drzew i konary. Wiek i rozmia r drzewa ma niewielkie 
znaczenie, jednak musz ą być to  cz ęści drewna o obwodzie od kilkunastu 
cm w gór ę.  Ze względu na gromadzenie si ę w okresie jesienno zimowym 
taniny w wierzchnich warstwach drewna, drewno z okr esu jesiennego i 
zimowego jest odporniejsze na infekcje grzybowe. Wó wczas proces 
zgnilizny wyst ępuje ok. 0,5 cm pod warstw ą zdrowego drewna co 
powoduje, że pędraki nie maj ą możliwo ści żeru. Dąb bezszypułkowy 
wytwarza mniej taniny ni ż szypułkowy(Giertych M.), co mo że być
przyczyn ą jego wi ększej atrakcyjno ści. Drewno atrakcyjne to ze zgnilizn ą
brunatn ą lub biał ą powodowan ą przez: czyre ń dębowy ( Phellinus 
robustus), czyreń ogniowy ( P. igniarius), hubiak pospolity ( Fomes 
fomentarius) wywołuj ą one  zgnilizny białe jednolite, pniarek ró żowy 
(Fomitopsi rosea) - zgnilizna brunatna.
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•inne ro śliny żywicielskie - gatunki drzew li ściastych tj. grab, buk, klon. Imago 
spija sok z uszkodzonych drzew li ściastych - w tym drzew owocowych,
• maksymalne mo żliwo ści migracyjne - 1500 (2000) m,
• czynniki ograniczaj ące - drapie żnictwo - dzik, borsuk, ch ętnie zjadaj ą
pędraki, kopi ąc za nimi nawet do 70 cm, ptaki - kruki, sójki, dzi ęcioły - w 
miejscach pojawu  imago, liczebno ść populacj mo żna w przybli żeniu 
oszacowa ć na podstawie szcz ątków owadów, karczowanie pniaków, 
usuwanie wszystkich pozostało ści pozr ębowych, ci ęcia wykonywane zim ą i 
późną jesieni ą (proces gnicia drewna), izolacja populacji .
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Kozioróg d ębosz 
•cykl rozwojowy - 3-4 (5) lat,
•miejsce rozrodu i rozwoju larwalnego - zawsze drzewa  żywe,
• stadium rozwojowe drzew - z reguły w wieku powy żej 100 lat i pier śnicy 
powy żej 40 cm. W Europie stwierdzano zasiedlenia drzew ci eńszych ju ż od 16 
cm pier śnicy, a nawet na wystaj ących z ziemi korzeniach o średnicy 5 cm. 
Miejsca z uszkodzon ą korą, spróchnienia s ą podczas składania jaj zawsze 
omijane. Zasiedla całe pnie lub grube konary, bez w ierzchołków,
•inne ro śliny żywicielskie - W Polsce stwierdzany tylko na d ębie szypułkowym i 
bezszypułkowym. W pozostałych krajach Europejskich r ównie ż na robinii, 
orzechu włoskim, buku, grabie i wi ązie,
•maksymalne mo żliwo ści migracyjne – 500 m,
•czynniki ograniczaj ące - nieodpowiedzialne gospodarowanie wod ą prowadz ące 
do osuszania terenu i tzw. uwi ądu d ębów, usuwanie drzew zasiedlonych, ci ęcia 
związane z bezpiecze ństwem ludzi, chów wsobny izolowane populacje.
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Metody pracy i opracowania wyników

1. Przy pomocy mapy numerycznej dokonano wizualizacj i miejsc 
wyst ępowania drzewostanów d ębowych i z udziałem d ęba z 
podziałem na fazy rozwojowe, wyra żone klasami wieku.
2. Na ich tle przedstawiono miejsca wyst ępowania owadów.
3. Do koła miejsc wyst ępowania omawianych gatunków wyznaczono 
charakterystyczne dla nich odległo ści dyspersji, tzw. buforów o 
promieniu maksymalnej odległo ści migracyjnej (300 m – pachnica, 
1500 m – jelonek, 500 m – kozioróg). 
4. Za ich pomoc ą okre ślono wydzielenia z d ębem, które znajduj ą się
w zasi ęgu dyspersji. 
5. Na tej podstawie wyznaczono potencjalne kierunki migracji 
gatunków na nowe terytoria. 
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Na tej podstawie wykonano analiz ę:

1. Możliwo ści dalszego istnienia populacji w miejscach 
dotychczasowego wyst ępowania owadów. 

W tym celu okre ślono dalsz ą przydatno ść ww. drzewostanów dla 
omawianych gatunków w perspektywie 20 i 50 lat. Za maksymalny 
wiek dla potrzeb analiz przyj ęto wiek 200 lat pomimo, że na Dolnym 
Śląsku rosn ą drzewostany d ębowe w wieku ponad 300 lat. 

Założenie jw. przyj ęto poniewa ż obowi ązujące w regionie wieki 
rębno ści dla d ębu wynosz ą odpowiednio 160 lat dla drzewostanów 
w pradolinie Odry i 140 lat dla pozostałych obszaró w. Jednak ci ęcia 
uprz ątające w drzewostanach d ębowych coraz cz ęściej nie s ą
wykonywane. 
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2. Możliwo ści zasiedlenia przez owady drzewostanów d ębowych 
znajduj ących si ę w strefie dyspersji , kieruj ąc si ę:

a)wynikami wielkopowierzchniowej inwentaryzacji sta nu lasu dla RDLP 
we Wrocławiu – na ich podstawie okre ślono wiek drzewostanów 
dębowych, w których pojawiaj ą się uszkodzenia drzew predysponuj ące je 
do zasiedlenia w ilo ści min. 10%;
b)za pomoc ą programów mapowych i stworzonych buforó w dyspersji   
wyabstrahowano drzewostany d ębowe lub z udziałem d ębu w ilo ści min. 
10%;
c)sprawdzono czy miejsca poszczególnych wyst ąpień owadów poło żone 
są w odległo ściach umo żliwiaj ących wymian ę genów pomi ędzy 
populacjami – ewentualne wyznaczenie obszaru metapop ulacji. 
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Założenia

Jonsson i in. (2005) w swojej pracy dowodzą, że ochrona pachnicy 
dębowej, a w moim przekonaniu również wszystkich pozostałych 
omawianych gatunków powinna zasadzać się na dynamice populacji 
gatunków, którą należy rozpatrywać na tle większej jednostki biologicznej 
- drzewostanu, zadrzewienia – jako jednostki krajobrazowej a nie jednego 
wybranego stanowiska. Możliwość życia na martwym drewnie wiąże się z 
dużą dynamiką, tj. okresowym występowaniem martwego drewna 
będącym na różnym etapie rozkładu. Te wielkości powiązane są z 
przypadkowością, co oznacza, że dana populacja zawsze musi mieć
miejsce do ciągłej dyspersji, „zastępczego domu”.
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Właściwo ść systemu  
Rodzaj systemu

zadrzewienie
drzewostan 

las gospodarczy

Ekwifinalno ść
Sensu stricte, mieszana, przybli żona lub brak 

(zawsze odtwarzana sztucznie)
Przybli żona, mieszana i relacji

Stałość

Czas trwania od kilkunastu do kilkuset lat, 
zawsze uzale żniony od: tempa zmian 

urbanizacyjnych, rozbudowy i zmiany dróg, 
gatunku buduj ącego zadrzewienie

Czas trwania - zawsze do czasu osi ągni ęcia tzw. 
wieku r ębno ści w przypadku d ębu 140 lat, cz ęsto w 
drzewostanach gospodarczych w zniekszta łconej 
formie do czasu odbudowy biocenozy pierwotnej

Bezw ładno ść
Niska ze wzgl ędu na zajmowan ą niewielk ą

powierzchni ę i otoczenie, poddaj ące je ci ągłym 
czynnikom zmieniaj ącym

Średnia do du żej, wynikaj ąca z zajmowanej du żej 
powierzchni i izolacji od czynników zewn ętrznych, 

dzięki istnieniu strefy ekotonowej

Odporno ść

Niska ze wzgl ędu na brak w zadrzewieniach 
wnętrza, co powoduje, że podlegaj ą one ci ągłym 

wp ływom antropogenicznym (w tym 
kulturowym), abiotycznym (klimatycznym) i 

biotycznym

Średnia do du żej, ze wzgl ędu na 
wielkopowierzchniowo ść, wyst ępowanie ró żnych 

mikrosiedlisk, ró żnych gatunków buduj ących 
drzewostan – wyst ąpienia tzw. rozproszenia ryzyka 

hodowlanego

Elastyczno ść
Niska, zadrzewienia nie wykazuj ą jako twór 

antropogeniczny zdolno ści samoregulacji, w tym 
samo odtwarzania

Duża – las ma zdolno ści samoodtwarzania w 
wyniku procesów sukcesyjnych

Podsumowanie 

stabilno ści
Niska Średnia do du żej

[1] Za zadrzewienie uważa się tu zadrzewienia kulturowe powstałe w wyniku nasadzeń. Skupiny drzew pojawiające się spontanicznie na 
terenach nieużytkowanych mają często charakter lasów pionierskich, budowanych przez gatunki światłożądne, lekko nasienne, 
szybkorosnące i krótkowieczne.
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Zgodnie z ocen ą dokonan ą w tabeli uznano, że błędne s ą założenia 
OLEKSY (2010), który zadrzewieniom przypisuje strat egiczn ą wagę w 
ochronie pachnicy, gdy ż stabilno ść zadrzewie ń jako jednostki 
krajobrazowej jest niska.

W stosunku do Pa ństwowego Gospodarstwa Le śnego Lasy 
Państwowe, podej ście krajobrazowe uznaj ę za najbardziej 
racjonalne. Wi ększo ść praktyków zajmuj ących si ę problematyk ą
ochrony przyrody d ąży do uzyskania jak najwi ększej jej efektywno ści 
przy jak najmniejszych nakładach czasowych i finans owych. Wydaje 
się więc, że przy posiadanej ju ż dość dobrej wiedzy na temat 
rozmieszczenia populacji opisywanych owadów oraz ba rdzo du żej 
informacji statystycznej zawartej w opisach taksacy jnych planów 
urządzania lasu oraz dostarczonych przez wielkopowierzc hniow ą
inwentaryzacj ę stanu lasu mamy do ść danych by, wskaza ć
precyzyjnie miejsca o du żej warto ści dla opisywanych gatunków oraz 
określić zasady prowadzenia gospodarstwa le śnego w sposób 
respektuj ący wymagania tych gatunków.
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JANSSON i in. (2009) w swojej pracy na temat wyszuk iwania 
„systemu wska źników do identyfikacji miejsc o du żej warto ści do 
ochrony owadów saproksylicznych d ębu (Quercus spp.) w 
południowej Szwecji” wspomnieli o zwi ązku zachodz ących zmian, 
jakie pojawiaj ą się wraz z starzeniem si ę lasu, a pojawianiem si ę
dziupli, które uznano za szczególnie przydatny wska źnik do 
określania przydatno ści siedliska le śnego dla saproksylicznych 
owadów. Jednak z wska źników tych zrezygnowano i ich tworzenie 
oparto na inwentaryzacji odławianych owadów saproks ylicznych. 
Takie post ępowanie, mo że mieć niestety niewielkie zastosowanie 
w wielkopowierzchniowej gospodarce. Prawdopodobnie autorzy 
zrezygnowali z tworzenia wska źników „dziuplowych” ze wzgl ędu 
na brak mo żliwo ści pozyskania odpowiednich informacji. W Polsce 
dzięki funkcjonowaniu Systemu Informatycznego Lasów 
Państwowych oraz wspomnianej ju ż wielkopowierzchniowej 
inwentaryzacji stanu lasu istniej ą takie mo żliwo ści.
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Dane

W lasach Dolnego Śląska podczas powszechnej inwentaryzacji 
zainwentaryzowano 564 stanowiska wyst ępowania omawianych 
gatunków.

Drzewostany d ębowe - 61 996 rekordów. 
Powierzchnia zajmowana przez drzewostany d ębowe lub z jego 

udziałem powy żej 10 %, wynosi 178,51 tys. ha.
Zredukowana stopniem zadrzewieniem powierzchnia 

drzewostanów d ębowych wynosi 143,3 tys. ha.
Średni wa żony powierzchni ą wiek drzewostanów powy żej 140 lat 

wynosi 155,6 lat. 
Drzewostany te zajmuj ą powierzchni ę 10 681 ha i składaj ą się z 

2688 drzewostanów. Przeci ętna powierzchnia tych drzewostanów 
wynosi 3,975 ha. 

Zredukowana zadrzewieniem powierzchnia drzewostanów  
dębowych w wieku powy żej 140 lat wynosi 7146,83 ha.
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Dzięki pierwszemu pełnemu (5.-letniemu) cyklowi 
wielkopowierzchniowej inwentaryzacji stanu lasu poz yskano dane 
o 2668 drzewach d ębowych, które zinwentaryzowano na 473 
powierzchniach próbnych. Dla tych drzew okre ślony został obwód 
pnia na wysoko ści 1,30 m, rodzaj uszkodzenia, miejsce 
uszkodzenia, rozległo ść uszkodzenia. Na 42 powierzchniach 
stwierdzono drzewa d ębowe martwe stoj ące lub le żące, to na 
niespełna 10% powierzchni, a wska źnik 10% uszkodzonych drzew 
stwierdzono w drzewostanach 101 – 120 letnich.
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WYNIKI

przedział
wiek

szt. 
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Zagro żone miejsca wyst ępowania 
pachnicy w okresie 20 lat

Adres le śny (stan na 01.01.2008 r.)

Zagro żone miejsca wyst ępowania 
pachnicy w okresie 50 lat

Adres le śny (stan na 01.01.2008 r.)

Bardo
2-08-38c

Bardo
2-08-38c

Henryków
1-06-246d, 247i, 249a, 249Ah
1-07-297k

Henryków
1-06-246d, 247i, 249a, 249Ah
1-07-297k

Bolesławiec
1-09-529h
1-10-484i 
3-04-69k

Chocianów
3-11-216hx

Zagro żone miejsca wyst ępowania pachnicy 
dębowej w okresie 20 i 50 lat.
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Wnioski

1. Wykorzystanie analizy GIS do okre ślenia stopnia zagro żeń populacji du żych 
owadów saproksylicznych tj. pachnicy d ębowej ( Osmoderma eremita Scopoli, 
1763), kozioroga d ębosza ( Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) i jelonka rogacza 
(Lucanus cervus Linnaeus, 1758), da ło mo żliwo ść postawienia szybkiej diagnozy 
stanu oraz mo żliwo ści zachowania populacji tych owadów w lasach Dolneg o 
Śląska w przedziale 20 i 50 lat . 
2. Dla każdej z populacji co prawda w ró żnym stopniu ma zastosowanie teoria 
wysp. 
3. Większo ść z opisywanych stanowisk wyst ępuje od siebie w odleg łości nie 
gwarantuj ącej mo żliwo ść wymiany genów pomi ędzy populacjami. 
4. W przysz łości czynnik „rozrzedzenia” genów mo że być jedn ą z przyczyn 
ust ępowania omawianych gatunków. 
5. Dzięki naniesieniu stanowisk wyst ępowania owadów na map ę na tle 
drzewostanów d ębowych o znanym wieku uzyskano mo żliwo ść okre ślenia 
kierunków i mo żliwo ści ich migracji. 
6. Ponad to uzyskano mo żliwo ść postawienie hipotezy o istnieniu w Borach 
Dolno śląskich meta populacji jelonka rogacza, czego przed o pracowania nie 
wiedziano. 
7. Obecnie wydaje si ę, że najwi ększe straty mo że ponie ść pachnica. 
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1. Jednak żaden z opisywanych gatunków nie jest zagro żony 
wygini ęciem na Dolnym Śląsku w okresie najbli ższych 50 lat.
2. Gospodarka le śna prowadzona na stanowiskach wyst ępowania 
opisywanych owadów oraz w wyznaczonych korytarzach migracyjnych 
będzie miała charakter stymuluj ący o ile b ędzie realizowana w oparciu o 
gospodark ę przestojow ą.
3. Teoria wypadaj ących nitów przy zastosowaniu gospodarki le śnej 
opartej o gospodark ę „przestojow ą” nie ma zastosowania.
4. Na zadrzewieniach nie mo żna budowa ć strategii ochrony ww. 
gatunków ze wzgl ędu na ich ma łą stabilno ść.



27

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław 
biuro.rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
tel. +48 71 377 17 00, 
fax +48 71 328 24 01

Dziękuję za uwagę


