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Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis 
 
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring 
gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 
 
Data wprowadzenia modyfikacji do  prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ): 
2015-07-17 
 
Zmiana nazwy wskaźnika: 
- Obecność imagines: zmiana nazwy na „Obecność gatunku” 
 
Zmiana waloryzacji wskaźnika:  
- Obecność gatunku: 
FV - zaobserwowanie lub odłowienie przynajmniej 1 okazu w ciągu 6 lat 
U1- brak okazu (-ów) w ciągu 6 lat (ale wcześniej gatunek był notowany) 
U2 - brak okazów w ciągu 12 lat (2 powtórzenia badań monitoringowych)  
 
- Obecność śladów pożaru: 
FV - obecność pożaru w okresie do 25 lat wstecz 
U1 - brak pożarów w okresie do 25 lat wstecz, ale są informacje o oddziaływaniu ognia na drzewostan w 
okresie wcześniejszym 
U2 - brak jakichkolwiek śladów pożaru 
 
Zmiana zapisu w rozdziale:  
- Sposobie wykonywania badań: Zalecenie stosowania do odłowu imagines żywołownych pułapek 
ekranowych (barierowych) zamiast zabijających. 
 
 
 

 
Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego. 
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 *Konarek tajgowy
  Phryganophilus ruficollis 

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rz d: chrz szcze COLEOPTERA
Rodzina: niadkowate MELANDRYIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku 

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za czniki II (gatunek priorytetowy) i IV

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony czynnej)

Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  EN
Polska czerwona ksi ga (2004)  EN
Czerwona lista dla Karpat (2003)  CR (w Polsce  CR)

Gatunek uznawany jest za relikt las w pierwotnych (puszcza ski). Od chwili jego opisania 
po dzie  dzisiejszy wsz dzie uwa any jest za wielk  rzadko  faunistyczn ; w niekt rych 
krajach zachodniej Europy prawdopodobnie zupe nie wygin . 

Fot. 1. Posta  doros a (imago) konarka tajgowego Phryganophilus ruficollis (  J.M. Gutowski)
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3. Opis gatunku 

Wygl d imago konarka tajgowego Phryganophilus ruficollis (fot. 1) opisany jest, lub przed-
stawiony na fotografii, w wielu publikacjach (np. Seidlitz 1898, Nikitskij 1988, Lundberg 
1993, Kubisz 2004b, Reir skag 2006). D ugo  imagines waha si  od 10 do 18 mm, przy 
czym samice s  rednio nieco wi ksze ni  samce. Ca e cia o czarne, z lekkim po yskiem, 
jedynie przedplecze i dwa ostatnie segmenty odw oka topomara czowe. Cia o wyd u-
one, lekko wypuk e, pokryte kr tkim, ale do  g stym przylegaj cym ow osieniem, wy-

ra nie punktowane. G owa okr g a, cz ciowo ukryta pod przedpleczem. Oczy umiarko-
wanie wypuk e, do  du e, owalne. Czu ki osadzone przed oczami, 11-cz onowe, kr tkie, 
ku ko cowi zgrubia e, niesi gaj ce poza koniec przedplecza. Ostatni cz on g aszczk w 
szcz kowych du y, w kszta cie wyd u onego tr jk ta. Przedplecze szersze od swojej d u-
go ci (najszersze w po owie), z zaokr glonymi bocznymi kraw dziami. Jego nasada po-
rodku wyci gni ta ku ty owi, z agodnymi wci ciami po bokach tylnej kraw dzi. Wierzch 

przedplecza wzd u  linii rodkowej wypuk y, po bokach z szerokimi, p ytkimi zag bie-
niami. Tarczka ma a, tr jk tna. Pokrywy z wyra nymi barkami, lekko rozszerzaj ce si  ku 
ty owi, na wierzcho kach oddzielnie zaokr glone. Skrzyd a b oniaste dobrze wykszta cone, 
chrz szcz posiadaj cy zdolno  lotu. Nogi do  smuk e. Stopy przednich i rodkowych n g 
z o one z pi ciu cz on w, tylne  czterocz onowe.

Dymorfizm p ciowy przejawia si  tym, e ostatni cz on g aszczk w szcz kowych jest 
u samca wyra nie wi kszy, stopy pierwszej pary n g masywniejsze (szersze), a wyci cie na 
zako czeniu ostatnich widocznych sternit w i tergit w odw oka nieco wyra niejsze. Opis 
larwy (fot. 2) tego i pokrewnych gatunk w zamieszcza Nikitskij (2002) w monografii larw 
Melandryidae Rosji. Fotografie larwy i poczwarki przedstawiono w pracy Reir skag (2006).

Fot. 2. Larwa konarka tajgowego znaleziona na rozk adaj cym si  wierku w Puszczy Bia owieskiej (  K. Su ko)

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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Posta  doros a konarka tajgowego przypomina nieco przedstawiciela rodziny omo-
mi kowatych (Cantharidae) z powodu jasnej, toczerwonej barwy przedplecza i prawie 
czarnej barwy pokryw (fot. 1). Omomi ki maj  jednak znacznie d u sze czu ki, mi kkie po-
krywy i ostre boczne kraw dzie przedplecza. Pewne podobie stwo w ubarwieniu, kszta -
cie cia a i wielko ci wyst puje te  u przedstawiciela rodziny k zkowatych (Cerambycidae) 
 p askowiaka zmiennego Phymatodes testaceus (L.). Czu ki i nogi u p askowiaka zmienne-

go s  jednak zdecydowanie d u sze ni  u konarka tajgowego, a pokrywy nie rozszerzaj  si  
ku ty owi. W Polsce wyst puje jeszcze drugi gatunek z rodzaju konarek  Phryganophilus 
auritus Motsch. Konarek tajgowy jest wi kszy o kilka milimetr w od swego krewniaka, 
a jego przedplecze jest jednolicie ubarwione, w odr nieniu od P. auritus, u kt rego na 
rodku znajduje si  pod u ny ciemny pas. 

4. Biologia gatunku 

Biologia gatunku nie jest w pe ni poznana. Cykl rozwojowy trwa 2 3 lata, na p nocy Eu-
ropy by  mo e i d u ej (Lundberg 1984, Kubisz 2004b). 

Wiadomo ci o materiale ywicielskim larw tego gatunku s  bardzo sk pe, czasem nie-
zbyt pewne (nieoparte na r d owych, sprawdzonych obserwacjach) i sprzeczne. Jako ro-
liny ywicielskie larw podawano d b, buk, brzoz  i olch , przy czym najwa niejsz  mia  

by  d b (Reitter 1911, Palm 1959, Nikitskij 1988, Nikitskij i in. 1996). Lundberg (1984, 
1993), Ehnstr m (2006) oraz Pettersson i in. (2007) podaj , na podstawie wcze niejszych 
i wsp czesnych danych ze Skandynawii, sk d pochodzi najwi cej informacji o biologii 
konarka tajgowego, e gatunek ten rozwija si  g wnie w le cych wierkach i brzozach, 
rzadziej na przero ni tym grzybni  drewnie d bu i buka. Jako materia  ywicielski prefero-
wane jest drewno uszkodzone przez po ar. Zasiedlane s  le ce pnie (niekt rzy podaj  te  
stoj ce pochylone lub z amane drzewa  Anonim 2007), a erowiska larw znajduj  si  pod 
silnie roz o on  kor  oraz w gnij cym, wilgotnym, mi kkim drewnie. Wed ug Lundberga 
(1993), grube pnie mog  by  zasiedlane nawet do 25 lat po przewr ceniu drzewa. Zimuj  
larwy i poczwarki. 

W Szwecji Palm (1940, 1959) znalaz  larwy i poczwarki tego gatunku jesieni  na le -
cym, cz ciowo roz o onym d bie o rednicy oko o 30 cm. Pie  nie styka  si  z ziemi , 
kora w wi kszo ci odpad a, drewno wewn trz by o twarde, ale na zewn trz mi kkie i prze-
ro ni te grzybni . Larwy erowa y na granicy drewna twardego i zagrzybionego. Wiosn  
nast pnego roku, 27 maja, cz  okaz w opu ci a ju  erowiska, a cz  imagines pozosta-
wa a jeszcze w kolebkach poczwarkowych. Owa k oda zasiedlana by a przez ten gatunek 
przez wiele lat. W Norwegii Lundberg (1984) stwierdzi  erowanie larw konarka tajgowego 
na le cych, umiarkowanie i mocno roz o onych k odach brz z o rednicy 15 i 30 cm. 
Jedna z k d by a przero ni ta grzybni  wro niaka r nobarwnego Trametes versicolor (L.; 
Fr.) Pilat. Chodniki koncentrowa y si  po p nocnej stronie k ody, gdzie drewno by o tak 
mi kkie, e mo na by o wyciska  z niego wod  r k . Kolebki poczwarkowe znajdowa y 
si  na g boko ci 3 5 cm, w drewnie nieco twardszym. lady erowania stwierdzi  tak e 
w drewnie rozk adanym przez bia  zgnilizn  na nabiegu korzeniowym wiatrowa u brzozy, 
w miejscu, gdzie ziemia cz ciowo przykrywa a kor . Niedawno Reir skag (2006) znalaz  
w Norwegii liczne grube pnie wierka zasiedlone przez konarka tajgowego. Le ce 
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od 5 10 lat k ody by y w miejscach erowania przero ni te bia ymi sznurami grzybni, 
a samo drewno mia o barw  taw  i porowat  struktur .

W Puszczy Bia owieskiej larwy konarka tajgowego znaleziono w le cym bardzo roz o-
onym (drewno dawa o si  cz ciowo kruszy  w r kach) wierku o rednicy oko o 30 cm, 

cz ciowo pofragmentowanym, bez kory, mocno wilgotnym; larwy erowa y w miejscach 
obj tych zgnilizn  bia , cho  wi kszo  k ody rozk adana by a przez grzyby powoduj ce 
zgnilizn  brunatn  (Gutowski, Su ko 2009).

Wsp cze ni autorzy zwracaj  uwag  na fakt, e larwy tego gatunku ywi  si  rozk ada-
j cym si  drewnem i zasiedlaj cymi je nadrzewnymi grzybami (Polyporus sp., Trametes sp.) 
(Majlzan 2007). Wydaje si , e nie jest tu istotny gatunek rozk adaj cych si  drzew, ale typ 
zgnilizny (Reir skag 2006). Wed ug najnowszych doniesie  literaturowych i na podstawie 
znaleziska z Polski mo na przyj , e rozw j larw tego gatunku zwi zany jest z drewnem 
przero ni tym grzybni , powoduj c  tzw. bia  zgnilizn . Gatunek ten prawdopodobnie 
najcz ciej koegzystuje z grzybem Trametes versicolor na brzozach i Diplomitoporus lind-
bladi (Berk.) Gilbertson & Ryvarden na wierku (Lundberg 1993, Pettersson i in. 2007). Oba 
grzyby wyst puj  w Polsce, m.in. w Puszczy Bia owieskiej.

Imagines tak e od ywiaj  si  grzybni  r nych gatunk w hub (Lundberg 1993, Kubisz 
2004b). Doros e chrz szcze posiadaj  prawdopodobnie aktywno  dzienn  (Palm 1959, 
Lundberg 1993, Reir skag 2006), ale prowadz  raczej skryty tryb ycia, przebywaj c g w-
nie na materiale l gowym w szczelinach drewna, pod odstaj c  kor  oraz na spodniej 
stronie owocnik w hub: hubiaka pospolitego Fomes fomentarius (L.; Fr.) Kick., czyrenia 
ogniowego Phellinus igniarius (L.) Qu l. i porka brzozowego Piptoporus betulinus (Bull.; 
Fr.) Karst. (Zachariassen 1980, Lundberg 1984, 1993, Reir skag 2006). Obserwacja z Pusz-

Fot. 3. Naturalny b r mieszany w obszarze ochrony cis ej Bia owieskiego Parku Narodowego  rodowisko, w kt -
rym stwierdzono wyst powanie konarka tajgowego P. ruficollis (  J.M. Gutowski)

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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czy Bia owieskiej  lec cy chrz szcz w godzinach po udniowych  potwierdza informacje 
o porze jego aktywno ci (Gutowski, Su ko 2009). Pojawiaj  si  bowiem te  informacje 
o wieczornym i nocnym trybie ycia (Majzlan 2007). Kopulacj  obserwowano na le -
cych k odach d bowych (Seidlitz 1898). Z nielicznych doniesie  wynika, e zaniepoko-
jone osobniki doros e spadaj  na ziemi , udaj c martwe (Borowski, W grzynowicz 2001, 
Kubisz 2004b). 

W Puszczy Bia owieskiej imagines pojawiaj  si  wiosn , od po owy maja, i spotka  je 
mo na do po owy lipca (Gutowski, Su ko 2009).

5. Wymagania siedliskowe

Gatunek palearktyczny o borealno-g rskim typie rozmieszczenia. Zasiedla li ciaste i mie-
szane lasy o charakterze naturalnym, na nizinach i w ni szych po o eniach g rskich. Ob-
ligatoryjnie zale ny od rozk adaj cego si  drewna (saproksylobiont) i przerastaj cych go 
grzyb w (mikofag). Relikt las w pierwotnych, obfituj cych w grubowymiarowe, le ce 

Ryc. 1. Zasi g wyst powania konarka tajgowego Phryganophilus ruficollis w Polsce (wg raportu dla Komisji Euro-
pejskiej 2007) i stanowiska monitorowane w roku 2007 w ramach zadania: Monitoring gatunk w i siedlisk przyrod-
niczych ze szczeg lnym uwzgl dnieniem specjalnych obszar w ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza i faza 
druga.
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martwe drewno. Z obserwacji przeprowadzonych w Skandynawii wynika, e wyra nie 
preferuje drewno (grube k ody) na po arzyskach (Lundberg 1984, 1993, Ehnstr m 2006, 
Pettersson i in. 2007). Warunki wymagane dla jego rozwoju to przede wszystkim obecno  
w drzewostanie starych, pokrytych hubami obumar ych drzew, z om w lub le cych pni, 
z kt rymi jest zwi zany jego cykl yciowy. Puszcza Bia owieska, z Bia owieskim Parkiem 
Narodowym i licznymi rezerwatami przyrody, stanowi odpowiednie miejsce dla bytowania 
tego gatunku  zw aszcza obszar ochrony cis ej BPN (fot. 3). W Polsce, a nawet w ca ej 
ni owej Europie, brakuje drugiego tak odpowiedniego dla wyst powania P. ruficollis ro-
dowiska. W Puszczy Bia owieskiej gatunek ten spotykany by  najcz ciej w borach miesza-
nych (Calamagrostio-Piceetum) i gr dach (Tilio-Carpinetum) (Gutowski, Su ko 2009). 

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce 

W Polsce aktualnie wyst puje tylko w Puszczy Bia owieskiej (ryc. 1). Dwa stare donie-
sienia z g r (Burakowski i in. 1987, Kubisz 2004a, b): Romanka w Beskidzie ywieckim 
(XIX  w.), R wnica ko o Ustronia w Beskidzie l skim (1939  r.) traktowane s  jako historycz-
ne. W 2000  r. gatunek zosta  odkryty w Puszczy Bia owieskiej (Borowski 2001, Borowski, 
W grzynowicz 2001, Byk 2001), gdzie aktualnie wyst puje na 4 stanowiskach. Wszystkie 
te stanowiska le  na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Bia owieska PLC200004, jedno 
z nich jest ponadto obszarem ochrony cis ej BPN, jedno rezerwatem przyrody (Podcer-
kwa), a dwa po o one s  na terenie las w gospodarczych (ad Grudki i le nictwo Suche) 
(Gutowski, Su ko 2009). 

II. METODYKA

1. Koncepcja monitoringu gatunku

Europejskie Centrum (dawniej Zak ad) Las w Naturalnych Instytutu Badawczego Le nic-
twa prowadzi od 1988  r. monitoring wybranych grup bezkr gowc w na terenie Puszczy 
Bia owieskiej. Na sta ych powierzchniach badawczych od awiane s  m.in. chrz szcze do 
pu apek barierowych, kt re, jak si  okaza o, mog  by  przydatne do monitorowania ko-
narka tajgowego (pierwszy okaz od owiono w 2003  r.). Pr by monitoringu, ukierunkowane 
specjalnie na konarka tajgowego rozpocz y si  latem 2007  r. Monitoring tego gatunku jest 
bardzo trudny z powodu jego rzadko ci, skrytego trybu ycia oraz s abej znajomo ci bio-
logii i ekologii; wymaga dalszych bada  i doskonalenia. Na podstawie dotychczasowych 
prac mo na stwierdzi , e badanie le cych k d w celu poszukiwania stadi w przedima-
ginalnych jest metod  nieefektywn , nawet w miejscach, gdzie z ca  pewno ci  gatunek 
ten wyst puje. Ponadto analizy takie niszcz  w znacznym stopniu rodowisko ycia konar-
ka tajgowego. Aktualna koncepcja metodyki monitoringu tego gatunku zasadza si  bardziej 
na ocenie jako ci rodowiska wyst powania (metody nieniszcz ce) ni  na poszukiwaniu 
stadi w przedimaginalnych b d  postaci doros ych (metody cz ciowo niszcz ce). Z uwa-
gi na rzadko  tego gatunku i bardzo nisk  liczebno  na znanych stanowiskach nale y 
ogranicza  do minimum od awianie osobnik w. 

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku

Wska niki stanu populacji
 obecno  imagines.

Wska niki stanu siedliska
 struktura drzewostanu na stanowisku,
 struktura drzewostan w otaczaj cych,
 sk ad gatunkowy drzewostanu na stanowisku,
 wiek drzew,
 ilo  martwego drewna, 
 paleta gatunk w martwego drewna,
 jako  martwego drewna, 
 obecno  lad w po aru w okresie do 25 lat wstecz,
 obecno  owocnik w grzyb w powoduj cych bia  zgnilizn  drewna.

Tab. 1. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska konarka tajgowego

Wska nik Miara Spos b pomiaru/okre lenia

Populacja

Obecno  imagines Jest/nie ma Aktywne wyszukiwanie przez eksperta 
oraz wystawianie pu apek

Siedlisko

Struktura drzewostanu 
na stanowisku Wska nik opisowy

Okre lenie stopnia naturalno ci drzewo-
stanu z uwzgl dnieniem ilo ci martwego 
drewna, w oparciu o eksperck  ocen  
w terenie oraz dane z operatu urz dzenio-
wego (lub planu ochrony)

Struktura drzewostan w 
otaczaj cych Wska nik opisowy

Okre lenie stopnia naturalno ci drzewo-
stan w z uwzgl dnieniem ilo ci martwego 
drewna w oparciu o eksperck  ocen  
w terenie oraz dane z operatu urz dzenio-
wego (lub planu ochrony)

Sk ad gatunkowy 
drzewostanu na stanowisku Liczba gatunk w

Policzenie gatunk w uznanych za ro liny 
ywicielskie (Picea, Quercus, Betula, 

Fagus, Alnus) konarka tajgowego

Wiek drzew Wska nik opisowy

Okre lenie udzia u drzew w 3 klasach 
wiekowych  ocena ekspercka w terenie, 
uzupe niona danymi z operatu urz dze-
niowego (lub planu ochrony)

Ilo  martwego drewna Liczba le cych k d 
o rednicy >20 cm/100 m

Policzenie le cych k d o rednicy po-
wy ej 20 cm na transekcie o d . 100 m

Paleta gatunk w 
martwego drewna

Liczba gatunk w drzew 
w r d le cych k d 
>20 cm red./100 m

Policzenie gatunk w drzew, reprezen-
towanych przez le ce k ody o rednicy 
powy ej 20 cm na transekcie o d . 100 m

Jako  martwego drewna Klasy rozk adu drewna 
(I, II, III, IV)*

Zidentyfikowanie klas rozk adu drewna, 
reprezentowanych przez k ody o red. 
>20 cm na transekcie o d . 100 m
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Obecno  lad w po aru 
w okresie do 25 lat wstecz Wska nik opisowy

Zidentyfikowanie ewentualnych lad w 
po aru w okresie do 25 lat wstecz, ocena 
ekspercka uzupe niona wywiadami z go-
spodarzami lasu

Obecno  owocnik w 
grzyb w powoduj cych 
bia  zgnilizn  drewna 

Wska nik opisowy

Poszukiwanie owocnik w Trametes 
versicolor i Diplomitoporus lindbladi lub 
innych grzyb w powoduj cych bia  
zgnilizn  drewna

* I  drewno i yko zdrowe, II  drewno twarde, yko roz o one, III  pocz tki rozk adu drewna, 
IV  drewno mocno roz o one 

Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska konarka tajgowego

Wska nik/Ocena* FV U1 U2

Populacja

Obecno  
imagines

Zaobserwowanie lub 
od owienie przynajmniej 
1 okazu w ci gu 9 lat 
(3 powt rzenia bada  
monitoringowych)

Brak okazu ( w) 
w ci gu 15 lat (4 
powt rzenia bada  
monitoringowych)

Brak okaz w w ci gu 
21 lat (5 powt rze  
bada  monitoringo-
wych)

Siedlisko

Struktura 
drzewostanu 
na stanowisku

Drzewostany naturalne 
lub zbli one do natural-
nych, z du  ilo ci  wy-
dzielaj cego si  posuszu 
oraz le cego martwego 
drewna w r nych fazach 
rozk adu

Drzewostany gospo-
darcze, przekszta -
cone, niewielka ilo  
martwego drewna 
w r nych fazach 
rozk adu

Drzewostany gospo-
darcze silnie prze-
kszta cone (m odniki, 
dr gowiny itp.), brak 
grubowymiarowego 
martwego drewna

Struktura 
drzewostan w 
otaczaj cych

Drzewostany naturalne 
lub zbli one do natural-
nych, z du  ilo ci  wy-
dzielaj cego si  posuszu 
oraz le cego martwego 
drewna w r nych fazach 
rozk adu

Drzewostany gospo-
darcze, przekszta -
cone, niewielka ilo  
martwego drewna 
w r nych fazach 
rozk adu

Drzewostany gospo-
darcze silnie prze-
kszta cone (m odniki, 
dr gowiny itp.), brak 
grubowymiarowego 
martwego drewna

Sk ad gatunkowy 
drzewostanu 
na stanowisku

Obecno  przynajmniej 
2 gatunk w znanych jako 
ro liny ywicielskie larw 
(Picea, Quercus, Betula, 
Fagus, Alnus)

Obecno  1 gatunku 
spo r d znanych 
ro lin ywicielskich 
larw

Brak gatunk w ro lin 
ywicielskich

Wiek drzew 
w drzewostanie

Liczne drzewa w wieku 
powy ej 150 lat

Obecno  drzew 
100 150 lat

Drzewa m odsze ni  
100 lat

Ilo  martwego drewna 
(liczba le cych k d) 

8 2 7 0 1

Paleta gatunk w 
martwego drewna

>2 1 2 0

Jako  martwego 
drewna (klasy rozk adu: 
I, II, III, IV)**

Obecne wszystkie 4 klasy 
lub przynajmniej II, III 
i IV

Obecne klasy III i IV 
lub przynajmniej IV

Obecne klasy I i/lub II 
b d  brak

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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lady po ar w 
w okresie do 
25 lat wstecz

Obecno  po aru w okre-
sie do 10 lat wstecz

Obecno  po aru 
w okresie 11 25 lat 
wstecz

Brak jakichkolwiek 
lad w po aru

Owocniki grzyb w 
powoduj cych 
bia  zgnilizn  drewna

Obecno  licznych 
owocnik w Trametes 
versicolor i Diplomitopo-
rus lindbladi

Obecno  owocni-
k w innych grzyb w 
powoduj cych bia  
zgnilizn  drewna

Brak owocnik w 
grzyb w powoduj -
cych bia  zgnilizn  
drewna

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y
** Klasy rozk adu drewna scharakteryzowano w tabeli 1 oraz w rozdziale II.3. 

Dla ka dego stanowiska nale y dokonywa  odr bnej oceny; w przypadku wyznacze-
nia wi kszej liczby transekt w na stanowisku  obliczamy redni  liczb  le cych k d na 
100 m transektu. 

Wska niki kardynalne
 brak

Ocena stanu populacji 
W przypadku oceny populacji stwierdzenie na stanowisku w ci gu 9 lat (3 powt rzenia 
bada  monitoringowych) przynajmniej 1 okazu daje ocen  FV, brak okazu w ci gu 15 lat 
(cztery powt rzenia)  U1, a brak okazu w ci gu 21 lat (pi  powt rze )  U2. 

Ocena stanu siedliska
W przypadku siedliska ocen  formu ujemy w nast puj cy spos b (przyjmuj c dla poszcze-
g lnych wska nik w cz stkowych: FV  3 punkty, U1  1 p., U2  0 p.): 

FV  19 i wi cej punkt w i najwy ej dwie oceny U2,
U1  9 18 p. i najwy ej trzy oceny U2,
U2  0 8 p. oraz 4 i wi cej ocen U2.

Perspektywy zachowania
Nale y oceni , czy w d u szej perspektywie czasowej liczebno  populacji jest na tyle 
du a, e gwarantuje jej stabilno  i przetrwanie. Na t  ocen  wp ywa te  decyduj co fakt, 
czy populacja jest izolowana od s siednich, czy te  mo liwy jest przep yw gen w mi dzy 
osobnikami z innych stanowisk. Jednak z uwagi na skryty spos b ycia omawianego gatun-
ku, jego rzadko , w oszacowaniu perspektyw zachowania konarka tajgowego nale y si  
skupi  na ocenie rodowiska jego ycia. Trzeba sobie odpowiedzie  m.in. na nast puj ce 
pytania: Na ile trwa e s  prawne zabezpieczenia istnienia odpowiednich rodowisk jego 
ycia? Czy sukcesja zachodz ca w zbiorowisku ro linnym na danym stanowisku gwaran-

tuje trwa o  odpowiednich warunk w rozwoju dla konarka tajgowego? Czy prawdopo-
dobne naturalne zaburzenia i antropogeniczne przekszta cenia mog  wp yn  na warunki 
ycia tego gatunku? Czy zarz dzanie obszarem, na kt rym znajduje si  stanowisko, jest 

odpowiednie?

Ocena og lna 
O ocenie og lnej stanu ochrony gatunku decyduje ocena najni ej ocenionego parametru.
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3. Opis bada  monitoringowych

Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Jako stanowisko gatunku nale y traktowa  w miar  jednorodny teren, na kt rym stwierdzo-
no obecno  konarka tajgowego, wewn trz kt rego istnieje ci g o  przestrzenna rodo-
wisk odpowiednich do jego bytowania, izolowany od innych stanowisk barierami nie do 
przebycia (za graniczn  przyj to szeroko  500 m nieprzyjaznego dla konarka tajgowego 
rodowiska: zabudowa , teren w otwartych, lasu pozbawionego grubowymiarowego mar-

twego drewna) dla do  oci a ych w locie imagines tego gatunku. 
Do monitoringu nale a oby wybra  jedno najbardziej zasobne stanowisko w obszarze. 

Gatunek ten aktualnie znany jest w Polsce tylko z obszaru Puszcza Bia owieska , a naj-
lepsze warunki rozwoju posiada i najcz ciej by  znajdowany na stanowisku Bia owieski 
Park Narodowy . Park ten mo na traktowa  jako jedno stanowisko, gdy  jest to zwarty 
masyw le ny, z wielk  mozaik  siedlisk, w kt rym martwe drewno wyst puje w du ej ilo-
ci (obszar ochrony cis ej) lub lokalnie jest go sporo (obszar ochrony cz ciowej). Nawet 

mi dzy do  odleg ymi miejscami z owienia poszczeg lnych osobnik w istnieje ci g o  
odpowiednich dla omawianego gatunku rodowisk ycia.

Generalnie dla tego gatunku stanowisko powinno by  du e, obejmowa  kilkaset hekta-
r w lasu, bowiem dopiero taki obszar warunkuje jego stabilno  pod wzgl dem ci g o ci 
przestrzennej i czasowej le cych k d, odpowiednich do jego rozwoju.

Poszczeg lne wska niki  cho  ostatecznie odnoszone do stanowiska  s  badane lub 
okre lane na r nych poziomach: 
(1) na powierzchni ca ego stanowiska (struktura drzewostan w na stanowisku i w jego 

otoczeniu; sk ad gatunkowy drzewostan w i wiek drzew; obecno  imagines w oparciu 
o obserwacje; lady po ar w; obecno  grzyb w powoduj cych bia  zgnilizn ), 

(2) na transektach (wska niki zwi zane z martwym drewnem), 
(3) w 2 3 znanych lub potencjalnych miejscach wyst powania (obecno  imagines w opar-

ciu o pu apki). 

Spos b wykonywania bada  

Badanie wska nik w stanu populacji
Dla oceny stanu populacji przydatne mog  by  r nego rodzaju pu apki barierowe (np. 
IBL-2bis; fot. 4), z pojemnikiem zawieraj cym p yn konserwuj cy, kt re, mimo niewielkiej 
ich liczby, okaza y si  efektywne w dotychczasowych od owach konarka tajgowego. Pu-
apki takie powinny by  wystawiane w miejscach wcze niejszych obserwacji konarka taj-
gowego (b d  w potencjalnych miejscach wyst powania) od po owy maja do po owy lipca 
i opr niane minimum co 2 tygodnie. Na ka dym monitorowanym stanowisku powinny 
funkcjonowa  po 2 3 takie pu apki (nie wi cej, by nie powodowa  niepotrzebnych strat 
w populacjach owad w, w tym konarka tajgowego). 

Do monitoringu mo na te  wykorzysta  metod  aktywnego wyszukiwania imagines 
przez specjalist  na le cych k odach i hubach nadrzewnych w znanych miejscach wy-
st powania (b d  w potencjalnych miejscach wyst powania) od po owy maja do po owy 
lipca. Pr by takie powinny by  podejmowane w s oneczne, ciep e dni w godzinach od 

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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10.00 do 18.00. Aby zmniejszy  subiektywizm meto-
dy, nale a oby przyj , e od owy prowadzi zawsze 
ta sama osoba i w z g ry okre lonym interwale cza-
sowym (np. 1 godz.); na ka dym stanowisku przy-
najmniej 3 razy lub do zaobserwowania pierwszego 
osobnika.

Badanie wska nik w stanu siedliska
Dla oceny stanu rodowiska dokonujemy oceny 
wymienionych w tabeli 1 wska nik w. Sprawdza-
my w terenie, jak wygl da drzewostan na stanowi-
sku i w jego otoczeniu w odleg o ci do 100 m (wiek 
drzew, obecno  potencjalnych gatunk w ywiciel-
skich itp.) oraz jak zasobna i zr nicowana jest baza 
pokarmowa dla larw w postaci le cych k d. Na 1 3 
transektach (stanowisko o pow. do 10 ha  1 transekt, 
11 100 ha  2 transekty, powy ej 100 ha  3 transek-
ty), o d ugo ci 100 m i szeroko ci 10 m ka dy, liczy-
my k ody o rednicy wi kszej ni  20 cm, oznaczamy 
gatunki le cych drzew oraz odnotowujemy stan rozk adu drewna w czterech umownych 
klasach: 

I  drewno i yko zdrowe,
II  drewno twarde, yko roz o one,
III  pocz tki rozk adu drewna,
IV  drewno mocno roz o one.
Transekty wyznaczamy w p atach starodrzewu, za ka dym razem od nowa, by unikn  

ewentualnego efektu odlesienia (w przysz o ci) wskutek dzia alno ci cz owieka lub wiel-
koobszarowych zaburze  (gdyby przyj  opcj  wyznaczenia sta ych transekt w). Ocen  
uzupe niamy, odnotowuj c ewentualne lady po ar w na stanowisku (pomocne mog  by  
wywiady z gospodarzami lasu) oraz obecno  owocnik w nadrzewnych grzyb w powo-
duj cych bia  zgnilizn  drewna. W przypadku tak du ego stanowiska jak Bia owieski Park 
Narodowy poszukiwania i od owy koncentrujemy g wnie w miejscach, gdzie gatunek by  
ju  obserwowany, bowiem by oby fizycznie niemo liwe dok adne spenetrowanie ca ego 
stanowiska. 

Wskazane jest wcze niejsze zapoznanie si  z odpowiednim Planem Urz dzenia Lasu 
(w przypadku stanowisk po o onych na terenie Las w Pa stwowych) lub Planem Ochrony 
(w przypadku park w narodowych lub rezerwat w przyrody). 

Uwagi: 
1. U ci lenia w trakcie praktycznych testowa  wymaga liczba zastosowanych pu apek 

oraz d ugo  czasu aktywnego wyszukiwania imagines (1, 2, 3 godz.?).
2. Waloryzacja wska nik w wymaga dalszych bada . Przy ocenie stanu populacji wydaje 

si , e wst pnie mo na by za o y , i  od owienie 1 okazu w obszarze w ci gu 9 lat daje 
ocen  FV, a brak okazu w ci gu 21 lat  U2. 

Fot. 4. Pu apka barierowa IBL2-bis mo e by  
przydatna do monitoringu populacji konarka 
tajgowego P. ruficollis (  J.M. Gutowski)
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Termin i cz stotliwo  bada
Od owy pu apkowe, aktywne wyszukiwanie imagines oraz okre lanie wska nik w stanu 
siedliska nale a oby przeprowadza  pocz tkowo co 3 lata (trzykrotnie), a po przetestowa-
niu metod  co 6 lat. 

Badania dotycz ce stanu populacji najlepiej przeprowadza  w okresie od po owy maja 
do po owy lipca, natomiast oceny stanu rodowiska najlepiej dokonywa  w okresie bez-
listnym , bez pokrywy niegowej (przedwio nie, ewentualnie p na jesie ), gdy  wtedy 
najlepiej widoczna jest struktura drzewostanu oraz le ce na dnie lasu martwe drewno.

Sprz t i materia y do bada
 pu apki barierowe, 
 p yn konserwuj cy (np. glikol etylenowy rozcie czony wod ),
 gaza m y ska (kwadrat 20x20 cm na jedn  pr b ), recepturki i szczelnie zamykany 

pojemnik na zebrane pr by owad w,
 alkohol (75%) do zalania przechowywanych pr b,
 ta ma miernicza,
 mapa topograficzna (1:10 000).

Niezale nie od standardowej karty zapisu wynik w bada  monitoringowych gatunku 
na stanowisku proponuje si  stosowanie dodatkowej uproszczonej karty zapisu danych 
dotycz cych siedliska, zbieranych w terenie: 

Robocza karta obserwacji gatunku  konarek tajgowy

Obszar: Stanowisko: Nr transektu:

Data obserwacji i pomiar w: Osoba dokonuj ca obserwacji i pomiar w:

Struktura drzewostanu na stanowisku: Struktura drzewostan w otaczaj cych:

Sk ad gatunkowy 
drzewostanu na stanowisku: Wiek drzew:

lady po ar w

Owocniki grzyb w powoduj cych 
bia  zgnilizn  drewna:

w okresie 
do 10 lat wstecz:

w okresie 
11 25 lat wstecz:

Le ce k ody  gatunki:

Picea abies Betula pendula Quercus robur Pinus sylvestris .............

obecno klasa 
rozk adu obecno klasa 

rozk adu obecno klasa 
rozk adu obecno klasa 

rozk adu

Razem Razem Razem Razem Razem

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
4021

Nazwa gatunku
Nazwa polska, aci ska, autor

konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798)

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru
Nazwa obszaru monitorowanego

Puszcza Bia owieska

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa 
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego

Bia owieski Park Narodowy 

Obszary 
chronione, 
na kt rych 
znajduje si  
stanowisko 

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki ekolo-
giczne, stanowiska dokumentacyjne itd.

Bia owieski Park Narodowy, obszar Natura 2000 Puszcza Bia owieska , obszar 
chronionego krajobrazu Puszcza Bia owieska, rezerwat biosfery Puszcza Bia owieska

Wsp rz dne 
geograficzne

Poda  wsp rz dne geograficzne (GPS) stanowiska

Wsp rz dne najdalej wysuni tych punkt w BPN:
 na p noc: 52o 49  N; 23 o 49  E 
 na zach d: 52 o 44  N; 23 o 47  E 
 na po udnie: 52 o 42 N; 23 o 50  E 
 na wsch d: 52 o 44  N; 23 o 56  E 

Charakterystyka 
siedliska 
gatunku
na stanowisku 

 Wielko  drzewostanu
 Stabilno  drzewostanu, informacja, czy stanowisko jest obj te ochron
 Jako  siedliska na stanowisku (zr nicowanie gatunkowe i dojrza o  drzewo-
stanu, obecno  le cego, grubowymiarowego, martwego drewna, informacja, 
czy s  obecne wierki i brzozy)

Bia owieski Park Narodowy (bez O rodka Hodowli ubr w i Parku Pa acowego) 
zajmuje obszar oko o 102 km2. Powierzchnia le na BPN liczy prawie 96 km2. 
Wi kszo  tego obszaru zajmuj  lasy o charakterze naturalnym i p naturalnym. 
Do takich zaliczy  mo na ca y Obszar Ochrony cis ej BPN (47,47 km2) oraz 
znaczne fragmenty Obszaru Ochronnego Hwo na BPN. Na terenie BPN stwier-
dzono 20 le nych zespo w ro linnych, w r d kt rych dominuj  gr dy (Tilio-Car-
pinetum) i lasy mieszane wie e (Melitti-Carpinetum). Wyst puj  te  
(wg malej cego udzia u): olsy jesionowe (Circaeo-Alnetum), bory mieszane wie-
e (Calamagrostio-Piceetum), lasy mieszane wilgotne (Querco-Piceetum stella-

rietosum), olsy (Carici elongatae-Alnetum) i lasy mieszane bagienne (Piceo-Alne-
tum). Pozosta e zbiorowiska zajmuj  mniejsz  powierzchni . W drzewostanach 
dominuj  (wg malej cego udzia u): Pinus sylvestris, Picea abies, Alnus glutinosa, 
Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula i B. pubescens, Fraxinus 
excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides. Bia owieski Park Narodowy (zw aszcza 
OO ) charakteryzuje si  obfito ci  le cych k d drzew o du ych wymiarach. 
K ody te, r nych gatunk w, w r nych etapach rozk adu, wilgotno ci i nas o-
necznienia stwarzaj  odpowiednie rodowiska dla rozwoju larw tego gatunku. 
W dominuj cych na terenie BPN gr dach znajduje si  rednio oko o 130 m3 
martwego drewna na jednym hektarze. Wielko  obszaru zapewnia ci g o  wy-
st powania materia u odpowiedniego dla rozwoju konarka tajgowego w d ugiej 
perspektywie czasowej, a ochrona cis a w BPN gwarantuje stabilno  siedliska.
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Informacja 
o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe 
badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzednich

Gatunek ten niew tpliwie wyst puje na terenie BPN od dawna, ale na skutek 
rzadko ci, skrytego trybu ycia i braku ukierunkowanych w przesz o ci poszu-
kiwa , nie by  wcze niej tutaj znaleziony. Odkryty zosta  w 2000  r. (Borowski 
2001; Borowski, W grzynowicz 2001; Byk 2001; Kubisz 2004a, 2004b) i odt d 
prawie co roku znajdowano kolejne okazy (Gutowski, Su ko 2009). W sumie na 
terenie BPN znaleziono 12 imagines (w tym 2 martwe) oraz 3 larwy (z dw ch 
z nich wyhodowano 2 kolejne chrz szcze). wiadczy to o dobrym stanie popu-
lacji konarka tajgowego w BPN, ale jej liczebno  jest trudna do oszacowania. 
Z uwagi na spore zasoby potencjalnej bazy rozwojowej i rozleg o  terenu, na 
kt rym spotykane s  osobniki wydaje si , e bia owieska populacja konarka 
tajgowego jest do  du a i stabilna.

Ostatnia 
weryfikacja 
w terenie

Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku

5.10.2007

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko

Jerzy M. Gutowski, Krzysztof Su ko

Daty 
obserwacji

Daty wszystkich obserwacji

29.03.2007, 12.04.2007, 26.04.2007, 10.05.2007, 24.05.2007, 7.06.2007, 
21.06.2007, 5.07.2007, 19.07.2007, 2.08.2007, 16.08.2007, 30.08.2007, 
12.09.2007, 13.09.2007, 20.09.2007, 27.09.2007, 5.10.2007,12.10.2007  r.

Data 
wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta

8.11.2007  r.

Data wpisania Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data 
zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion   instytucja koordynuj ca

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Obecno  imagines 

Jest/nie ma
(poda  liczb  stwierdzonych osobnik w)

W latach 2000-2007 znaleziono 12 imagines i 3 larwy.

FV FV

Siedlisko

Struktura 
drzewostanu 
na stanowisku

Okre lenie stopnia naturalno ci drzewostanu z uwzgl dnieniem 
ilo ci martwego drewna, w oparciu o eksperck  ocen  w terenie 
oraz dane z operatu urz dzeniowego (lub planu ochrony)

Drzewostany naturalne lub zbli one do naturalnych, z du  ilo-
ci  wydzielaj cego si  posuszu oraz le cego martwego drewna 

w r nych fazach rozk adu.

FV

FV

Struktura 
drzewostan w 
otaczaj cych

Okre lenie stopnia naturalno ci drzewostan w z uwzgl dnieniem 
ilo ci martwego drewna w oparciu o eksperck  ocen  w terenie 
oraz dane z operatu urz dzeniowego (lub planu ochrony)

Wok  BPN spotykamy zar wno drzewostany zbli one do 
naturalnych, jak i sztuczne. W przypadku tak du ej powierzchni 
stanowiska (ponad 100 km2) nie ma to wi kszego znaczenia, 
bowiem stabilno  populacji jest zagwarantowana wielko ci  
omawianego stanowiska).

U1

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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Sk ad gatunkowy 
drzewostanu 
na stanowisku

Liczba gatunk w uznanych za ro liny ywicielskie konarka tajgo-
wego (Picea, Quercus, Betula, Fagus, Alnus)

Na stanowisku stwierdzono obecno  4 gatunk w znanych jako 
ro liny ywicielskie larw (Picea abies, Quercus robur, Betula 
pendula, Alnus glutinosa).

FV

FV

Wiek drzew 
w drzewostanie

Okre li  udzia  drzew w 3 klasach (drzewa <100 lat, obecne 
drzewa 100-150 lat, liczne drzewa >150 lat

Jest wiele drzew w wieku powy ej 150 lat.
FV

Ilo  martwego 
drewna 

Liczba le cych k d o rednicy >20 cm na transekcie o d . 100 m

Na trzech transektach stwierdzono og em 56 le cych k d 
( rednio 18,7 na transekt): 
33  Picea abies, 15  Pinus sylvestris, 1  Betula pendula.

FV

Paleta gatunk w 
k d le cych 

Liczba gatunk w drzew w r d le cych k d o rednicy >20 cm 
na transekcie o d . 100 m

Stwierdzono 3 gatunki le cych drzew, w tym 2 znane jako po-
tencjalne mikrosiedlisko dla rozwoju konarka tajgowego. 

FV

Jako  martwego 
drewna

Okre lenie klas rozk adu drewna, reprezentowanych 
przez k ody o rednicy >20 cm na transekcie o d . 100 m

Le ce k ody reprezentowa y drewno we wszystkich fazach rozk a-
du, przy czym najliczniej reprezentowane by y fazy III i IV. 

FV

lady po ar w w okre-
sie do 25 lat wstecz

Zidentyfikowanie  ew. lad w po aru w okresie do 25 lat wstecz, 
ocena ekspercka uzupe niona wywiadami z gospodarzami lasu

Brak jakichkolwiek lad w po aru w omawianym okresie. Stwier-
dzono tylko znacznie starsze lady po ar w.

U2

Owocniki grzyb w 
powoduj cych 
bia  zgnilizn  drewna

Poda , czy stwierdzono owocniki Trametes versicolor, Diplomi-
toporus lindbladi i innych grzyb w powodujacych bia  zgnilizn  
drewna

Znaleziono owocniki Trametes versicolor. Rozpoznawanie gatun-
k w grzyb w, w tym poszukiwanego Diplomitoporus lindbladi, 
nie jest atwe  wymagane jest tu specjalistyczne przeszkolenie.

FV

Perspektywy 
zachowania 

Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji 
i stanu siedliska, obserwowanych negatywnych oddzia ywa  i 
zagro e  oraz stosowanej ochrony czynnej

Dotychczasowe formy ochrony s  optymalne. Perspektywy za-
chowania gatunku dobre.

FV

Ocena og lna FV

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa  (zagro e ) na gatunek i jego 
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny spos b u ytkowania, planowane inwestycje, 
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e  zgodne 
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszar w Natura 2000; wp yw 
oddzia ywania:  +    pozytywny,    negatywny, 0   neutralny; intensywno  oddzia y-
wania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis 

Nie stwierdzono adnych oddzia ywa

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

Nie przewiduje si  adnych zagro e
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Inne informacje

Inne warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektyw Siedliskowej 
i Ptasiej, inne gatunki zagro one (Czerwona ksi ga), gatunki chronione

Nie obserwowano
Gatunki 
obce 
i inwazyjne

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne i ewentualnie ich liczba

Nie obserwowano

Inne uwagi
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe

Brak

Dokumentacja 
fotograficzna

PLC200004_PhryganophilusRuficollis_Foto1.jpg/K. Su ko
PLC200004_PhryganophilusRuficollis_Foto2.jpg/J. Gutowski
PLC200004_PhryganophilusRuficollis_Foto3.jpg/J. Gutowski

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych, 
dla kt rych mo na zaadaptowa  opracowan  metodyk

Cucujus cinnaberinus (Scop.)  zgniotek cynobrowy (do rozwoju mo e wykorzystywa  tak-
e doln  cz  martwych drzew stoj cych), 

Pytho kolwensis (Sahlb.)  rozmiazg kolwe ski (ocenie podlega yby tylko k ody wierko-
we),
Rhysodes sulcatus (Fabr.)  zag bek bruzdkowany (wykorzystuje te  nieco cie szy mate-
ria ).

6. Ochrona gatunku 

Konarek tajgowy podlega ochronie gatunkowej. W chwili obecnej g wnym zagro eniem 
dla tego gatunku w Polsce jest zanik dogodnych dla jego rozwoju biotop w, kt rych nie za-
pewniaj  dominuj ce w naszym regionie lasy u ytkowane gospodarczo. Brak na wi kszo ci 
obszar w odpowiedniego materia u l gowego (usuwanie martwych drzew, zabiegi piel -
gnacyjne) powoduje izolacj  i du e rozrzucenie stanowisk tego gatunku, przez co s  one a-
two nara one na zniszczenie. Ponowne zasiedlenie danego terenu jest w takich warunkach 
r wnie  ma o prawdopodobne. Ehnstr m (2006) zwraca jeszcze uwag  na zagro enia dla 
tego gatunku w Szwecji, wynikaj ce ze zbyt ma ej frekwencji le nych po ar w, kt re sprzy-
jaj  jego wyst powaniu. Uwa a te , e ci ki sprz t rozje d aj cy pozostawione na wyr -
bach rozk adaj ce si  k ody ogranicza potencjaln  baz  rozwojow  konarka tajgowego. 

Na terenie Puszczy Bia owieskiej  jedynym aktualnie miejscu wyst powania konarka 
tajgowego w Polsce  do ochrony tego gatunku przyczynia si  najbardziej istnienie obszaru 
ochrony cis ej Bia owieskiego Parku Narodowego. W pozosta ej cz ci puszczy, podobnie 
jak i w innych kompleksach le nych, do niedawna post powa o ubo enie potencjalnej bazy 
rozwojowej. R wnie  w rezerwatach przyrody, rozsianych po ca ym obszarze gospodarczej 
cz ci puszczy oraz w Obr bie Ochronnym Hwo na w BPN w przesz o ci prowadzono 
ci cia sanitarne, kt re dotyczy y g wnie wierka. St d te  znaczna cz  potencjalnej bazy 
pokarmowej konarka tajgowego by a z lasu usuwana. W ostatnich dw ch latach sytuacja 
w odniesieniu do Puszczy Bia owieskiej uleg a pewnej poprawie  ilo  martwego drewna 
stopniowo wzrasta, zw aszcza w rezerwatach przyrody.

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) 
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Monitoring gatunk w zwierz t

Zagro eniem dla stabilno ci populacji konarka tajgowego w d u szej perspektywie cza-
sowej mo e by :

 izolacja populacji bia owieskiej od innych, zlokalizowanych w odleg o ci kilkuset kilo-
metr w, 

 usuwanie z lasu prawie wszystkich wiatro om w i wiatrowa w poza terenem BPN 
i rezerwatami, kt ry cznie zajmuj  ok. 36% powierzchni Puszczy Bia owieskiej.
Ochrona relikt w puszcza skich, do kt rych nale y konarek tajgowy, polega  musi 

przede wszystkim na cis ej ochronie ich biotop w. Gatunek ten jest na tyle przyrodniczo 
cenny i unikalny, e w miejscu, w kt rym zaobserwowano jego wyst powanie, powin-
no si  utworzy  odpowiedni obszarowo cis y rezerwat faunistyczny, w kt rym znalaz by 
on dogodne warunki rozwoju i mo liwo  rozprzestrzeniania si  populacji. W miejscach 
potencjalnego wyst powania gatunku, a zw aszcza w Bia owieskim Parku Narodowym, 
we wszystkich rezerwatach przyrody chroni cych naturalne procesy oraz w pozosta ych 
jeszcze w lasach gospodarczych resztkach las w zbli onych do naturalnych Puszczy Bia-
owieskiej nale y zaniecha  ca kowicie usuwania martwego drewna. W pozosta ych la-
sach gospodarczych powy ej IV klasy wieku nale a oby zwi kszy  mas  pozostawianego 
grubowymiarowego martwego drewna (g wnie le cych k d wierka i brzozy) do 5% 
mi szo ci drzewostanu na tym siedlisku, nie mniej ni  5 grubych (o rednicy powy ej 20 
cm) rozk adaj cych si  ca ych k d na 1 ha lasu. 

Ze wzgl du na swoj  wyj tkow  rzadko  wyst powania (r wnie  w skali Europy) kona-
rek tajgowy mo e stanowi  obiekt handlu kolekcjonerskiego. Niedawne obj cie go ochro-
n  gatunkow  (2001  r.) mo e, przynajmniej z za o enia, temu przeszkodzi , a dodatkow  
ochron  stanowi jego skryty tryb ycia. Dzia aniem wspomagaj cym powinno te  by  roz-
propagowanie informacji o tym gatunku w r d s u b le nych i ochrony przyrody, aby uwra -
liwi  na ochron  tego chrz szcza oraz jego siedlisk osoby odpowiedzialne za dany teren.

Dzia ania ochronne podj te dla zachowania siedlisk konarka tajgowego b d  mia y 
r wnie  bardzo korzystny wp yw na populacje wszystkich wsp wyst puj cych z nim ga-
tunk w saproksylicznych (zar wno bezkr gowc w, jak i grzyb w).

Wskazane by oby poszukiwanie nieznanych dot d stanowisk konarka tajgowego w in-
nych potencjalnych miejscach jego wyst powania (w drzewostanach z du ym udzia em 
martwego drewna), a wi c w ca ej p nocno-wschodniej Polsce i w g rach. W przypadku 
odkrycia takich stanowisk nale a oby je obj  odpowiedni  ochron  (rezerwat faunistycz-
ny, ostoja ksylobiont w), dbaj c przede wszystkim o ci g o  wyst powania le cego, gru-
bowymiarowego martwego drewna.
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