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Przedmowa

Do napisania niniejszej pracy zainspirował mnie referat dr. Andrzeja No-
wosada i dr. inż. Andrzeja Mazura „Różnorodność gatunkowa chrząszczy  
kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) w ekosystemach leśnych i ich 
ochrona”. Został on wygłoszony na konferencji. „Ochrona lasów wyzwaniem 
cywilizacyjnym XXI wieku”, zorganizowanej w 2009 r. przez Katedrę Ochro-
ny Lasu i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
z okazji jubileuszu moich osiemdziesiątych urodzin. Autorzy referatu skon-
centrowali się głównie na moim dorobku naukowym, a tematyka referatu 
okazała się na tyle interesująca, że stało się pociągające ujęcie jej w szerszym 
zakresie i zaadresowanie opracowania do służb Lasów Państwowych.
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W pracy wykorzystano dorobek własny, a także dorobek wielu autorów 
przedstawiony w rozdziale Literatura, w tym moich najbliższych 

współpracowników z Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, szczególnie 
dr. hab. Marcina Smoleńskiego. Serdecznie Im dziękuję. Odrębne słowa 

podziękowania kieruje do prof. dr. hab. Bernarda Stańca (UMCS Lublin), 
który udostępnił oryginalne fotografie wczesnych stadiów rozwojowych 

niektórych ważnych w tym opracowaniu gatunków kusakowatych.
Wyrazy szacunku i uznania kieruję też do prof. dr. hab. Lecha Borowca 

(Uniwersytet Wrocławski), twórcy monumentalnej ikonografii chrząszczy 
Polski, z której zaczerpnęliśmy przeważającą część fotografii kusakowatych.

Autor
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1. Wstęp

Poznanie, ochrona i wzmaganie różnorod-
ności biologicznej krajobrazów Polski, podob-
nie jak innych krajów europejskich i bardziej 
odległych części Ziemi, uznaje się za jeden 
z priorytetów współczesnej cywilizacji. Po-
znanie różnorodności biologicznej lasów ma 
tu szczególne znaczenie, zarówno ze wzglę-
du na znaczny stopień zachowania ich natu-
ralnych struktur, jak bezwzględną potrzebę 
i konieczność godzenia celów różnorodnego 
użytkowania zasobów leśnych z ich ochroną 
i zachowaniem. Teza ta, zgodnie z konwencją 
o różnorodności biologicznej (1992), znajduje 
dziś pełny wyraz w światowej i polskiej polityce 
leśnej i jest zapisana w prawie leśnym, tworząc 
podstawę leśnictwa wielofunkcyjnego.
Rodzina chrząszczy kusakowatych może od-
grywać znaczącą rolę w ocenie różnorodności 
biologicznej każdego obszaru, gdyż jest repre-
zentowana przez największą liczbę gatunków 
spośród wszystkich rodzin chrząszczy i więk-
szości rodzin wszystkich owadów, a nawet in-
nych zwierząt. Rodzina ta jest obecnie dzielona 
na 32 podrodziny i 3850 rodzajów, a przy tym 
liczy prawie 47 tysięcy gatunków. W środkowej 
Europie występuje ponad 2250 gatunków kusa-
kowatych, w Polsce zaś ponad 1400 gatunków 
należących do 22 podrodzin. Zasadnicza zmia-
na w rozumieniu rodziny kusakowatych na-
stąpiła na przełomie XX i XXI w., kiedy do 18 
wyróżnianych wówczas podrodzin dołączono, 
po szczegółowych studiach morfologicznych, 
następujące podrodziny: breloczki Dasycerinae, 
marniki Pselaphidae, łodziki Scaphidiinae i ba-
linki Scydmaeninae, traktowane dotąd jako od-
rębne rodziny. W odróżnieniu od kusakowatych 
w poprzednim rozumieniu stopień poznania 
ekologii zgrupowań tych „nowych” podrodzin 
jest niedostateczny, w związku z tym pominięto 
je w opisach. Około 75% gatunków kusakowa-
tych żyje w lasach, gdzie zasiedlają wszystkie 
typy siedliskowe i wszystkie warstwy lasu, od 
podziemnych gniazd ssaków, mrówek i innych 
zwierząt po konary drzew i gniazda ptaków.
Niniejsze opracowanie, zawierające informacje 
o wyglądzie, biologii i występowaniu około 200 

wybranych gatunków kusakowatych żyjących 
w polskich lasach, ma za zadanie rozszerzenie 
wiedzy o tych owadach, ich znaczeniu w funk-
cjonowaniu ekosystemów, roli w ograniczaniu 
liczebności owadów zagrażających produkcji 
leśnej oraz o możliwości ich wykorzystania 
w zooindykacyjnym monitoringu środowisk 
leśnych. Nie jest ono jednak wystarczające do 
praktycznego określania gatunków kusakowa-
tych, któremu to celowi służą specjalistyczne 
klucze do oznaczania owadów, w tym kusako-
watych, jakie w Polsce są wydawane od kilku-
dziesięciu lat.
Najwięcej gatunków, a zwłaszcza najwięcej 
osobników kusakowatych, zamieszkuje warstwę 
ściółki i warstwy do niej przylegające – glebę 
próchniczną, a także warstwę mchów, szczegól-
nie na siedliskach bagiennych. Nadrzewne ga-
tunki kusakowatych są w swym występowaniu 
uzależnione od obecności wolnej przestrzeni 
w zwartym substracie, jakim jest drewno, i od 
obecności pokarmu. Warunki takie tworzą ku-
sakowatym inne organizmy, zwłaszcza łyko- 
i drewnożerne chrząszcze oraz inne owady, 
a w skali całego drzewa – ptaki, grzyby, niekiedy 
także kwiaty drzew i krzewów liściastych, np. 
głogu, olsz (szarej i zielonej), lipy. W warstwach 
runa, krzewów i koron drzew kusakowate prze-
bywają raczej okazjonalnie, gdyż rozwój ich 
stadiów młodocianych (jajo, larwa, poczwarka) 
przebiega w innych warstwach lasu, w innych 
środowiskach. Szczególne przypadki rozwoju 
pewnych gatunków kusakowatych na aparacie 
asymilacyjnym roślin, gdzie żywią się roślino-
żernymi pajęczakami, należą do absolutnych 
wyjątków.
Zasadniczym pokarmem kusakowatych (Staphy-
linidae) są inne bezkręgowce i dlatego gatunki 
tej rodziny zalicza się najczęściej do drapież-
ców – zoofagów. Nie jest to jednak określenie 
w pełni słuszne. Olbrzymia większość gatunków 
kusakowatych, zwłaszcza tych o małym rozmia-
rze ciała, należących do podrodziny rydzenic 
Aleocharinae, odżywia się różnymi szczątkami 
organicznymi, które konsumuje wraz z pokry-
wającymi ich powierzchnię mikroorganizmami. 
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Przedstawiciele występujących w Polsce podrodzin kusakowatych
W całej książce obok zdjęć kusakowatych podana jest w milimetrach długość ich ciała.

Świeżacinki Omaliinae Protki Proteininae 

Fot. 1. Świeżacinek pospolity Omalium rivularae Fot. 2. Protek pospolity Proteinus brachypterus

Rozstępki Micropeplinae Breloczki Dasycerinae

Fot. 3. Rozstępek krasnobrzeżek Micropeplus tesserula Fot. 4. Breloczek rdzawy Dasycerus sulcatus

Marniki Pselaphinae Sośniczki Phloeocharinae

Fot. 5. Karzełek karpacki Bryaxis carpathicus Fot. 6. Sośniczek włochaty Phloeocharis subtilissima

Podkorowce Olisthaerinae Skorogonki Tachyporinae 

Fot. 7. Podkorowiec świerkowiec Olisthaerus substriatus Fot. 8. Grzyboń mchowy Bolitobius castaneus

3,7 1,8

1,5 2,1

1,7 1,8

5,8 6,7
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Przedstawiciele występujących w Polsce podrodzin kusakowatych (cd.)

Korkucie Trichophyinae Narożki Habrocaerinae

Fot. 9. Korkuć próchniaczek Trichophya pilicornis Fot. 10. Narożek ściółkowy Habrocerus capillaricornis

Rydzenice Aleocharinae Łodziki Scaphidiinae

Fot. 11. Gładzik nadbałtycki Atheta triangulum Fot. 12. Łodzik czteroplamek Scaphidium quadrimaculatum

Piesty Piestinae Walgierze Osoriinae

Fot. 13. Piesta rdzawoplama Siagonium humerale Fot. 14. Walgierz mrówkodrzewny Thoracophorus corticinus

Kozubki Oxytelinae Pogrzybnice Oxyporinae 

Fot. 15. Szerzynek wciętogoleń Aploderus caelatus Fot. 16. Pogrzybnica ruda Oxyporus rufus  

3,2 3,2

3,6 5,7

5,0 2,4

3,9 9,5
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Są jednak drapieżcami i nie stronią od pokarmu 
zwierzęcego, jeśli mają do niego dostęp, gdyż 
tylko białko zwierzęce gwarantuje kusakom 
sukces rozrodczy. Różnorodność powiązań po-
karmowych kusakowatych, tolerancji środowi-
skowej, bogactwo gatunków i znaczna, a nawet 
bardzo duża, liczebność osobników w biotopach 
leśnych (od kilkunastu do ponad 100 na 1 m²) 
powoduje, że spełniają one ważną rolę na róż-
nych poziomach struktur biotycznych ekosyste-

mów leśnych, aczkolwiek ich udział w regulacji 
liczebności ważnych gospodarczo foliofagów 
drzew iglastych wydaje się być niewielki, istot-
niejszy w odniesieniu do foliofagów drzew li-
ściastych i owadów łykożernych. Stwierdzenie 
to może być rozpatrywane jedynie jako przy-
puszczenie stosowne do skąpej wiedzy o biolo-
gii kusakowatych, a szczególnie o ich związkach 
pokarmowych i roli w dynamice liczebności ich 
potencjalnych ofiar.

Przedstawiciele występujących w Polsce podrodzin kusakowatych (cd.)

Myśliczki Steninae Kiepurki Euaesthetinae 

Fot. 17. Myśliczek wrzosowiec Stenus ater Fot. 18. Kiepurek bezbruzdy Euaesthetus bipunctatus

Balinki Scydmaeninae Płaskusaczki Pseudopsinae

Fot. 19. Dołczynka zęboczułka Euconnus denticornis Fot. 20. Płaskusaczek chrustowiec Pseudopsis sulcata

Żarlinki Paederinae Kusaki Staphylininae 

Fot. 21. Żarlinek gromadny Paederus riparius Fot. 22. Wąskostóp gajowy Euryporus picipes

4,7 1,7

1,1 3,7

7,7 10,5
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2. Morfologia kusakowatych

Kusakowate mają ciało na ogół wydłużone, 
a od większości innych chrząszczy różnią się 
skróconymi pokrywami, nienakrywającymi co 
najmniej 4–5 płytek grzbietowych odwłoka (ter-
gitów). Należy jednak zauważyć, że są kusako-
wate o pokrywach nakrywających cały odwłok 
i są chrząszcze innych rodzin, u których pokry-
wy nie nakrywają całego odwłoka. Odróżnieniu 
rodzin służą wówczas inne cechy morfologicz-
ne, jak ogólny kształt ciała, budowa czułków, 
obecność przyoczek itp.

Do kusakowatych należą chrząszcze na ogół 
niewielkich rozmiarów ciała, mieszczących się 
w przedziale od 0,5 do 60,0 mm, w środkowej 
Europie od 0,8 do 35,0 mm, najczęściej od 3,0 
do 5,0 mm. W Polsce największym przedsta-
wicielem rodziny jest zbójca gajowy Ocypus 
olens, którego długość ciała wynosi 20–32 mm, 
z najmniejszych zaś można wymienić miesz-
kańca ściółki zwijaka ciemnonóżkę Cypha 
ovulum, o długości ciała 0,5–0,8 mm (niewiele 
większe od wymienionego są zawijak długo-

czułek Cypha longicornis i malochna pospolita 
Oligota pusillima).
W ubarwieniu skóry kusakowatych przewa-
żają barwy czarna i brunatna, rzadsza jest ja-
snobrunatna, częściowo czerwona, żółta lub 
niebieska, czasem z metalicznym połyskiem. 
Barwa może też pochodzić od ubarwienia wło-
sków pokrywających ciało.
Do ważnych cech morfologicznych pozwalają-
cych na rozróżnienie podrodzin i rodzajów na-
leży kształt głowy oraz znajdujących się na niej 

czułków i narządów gębowych, ponadto kształt 
przedplecza, jego punktowanie, rzeźba i mi-
krorzeźba, obecność owłosienia, podobnie jak 
i analogiczne cechy pokryw. Budowa odnóży to 
następna ważna przy rozpoznawaniu rodzajów 
i gatunków cecha budowy ciała.
Specjalistyczne określanie gatunków bardzo 
podobnych do siebie ułatwiają ponadto różni-
ce w budowie narządów rozrodczych samców 
i samic, z czym można się zapoznać, studiując 
klucze do oznaczania owadów.

Fot. 23. Zbójca gajowy  
Ocypus olens 

26,0
Fot. 24. Zwijak długoczułek 
Cypha longicornis 

1,2
Fot. 25. Malochna pospolita 
Oligota pusillima

1,1
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3. Bionomia kusakowatych

Mimo że w ostatnich dziesiątkach lat zano-
towano znaczny postęp w poznaniu bionomii 
kusakowatych i ich wczesnych stadiów rozwo-
jowych, ogólna wiedza w tym przedmiocie jest 
niewystarczająca. Większość kusakowatych 
rozmnaża się późną wiosną i składa jaja w miej-
scach ukrytych, wilgotnych. Jednakże są gatun-
ki, w tym większość gatunków z rodzaju mar-
ga Quedius, które przystępują do rozmnażania 
wczesną jesienią, a kończą rozwój w następnym 
roku. Larwy są z reguły drapieżne, a zdolność 
drapieżnictwa zwiększa się wraz z ich wzro-
stem. Larwy rydzenic, kozubków, świeżacinków 
mogą też być saprofagiczne lub grzybożerne. 
W zależności od gatunku kusakowate przecho-
dzą 2 linienia (najczęściej), rzadziej więcej niż 2, 
zupełnie wyjątkowo 1 linienie.
Przepoczwarczanie się tych gatunków, które 
rozmnażają się na wiosnę, następuje na przeło-
mie lata i jesieni, a całkowita długość rozwoju 
może – w zależności od gatunku i temperatury 
otoczenia – wahać się od 20 do 70 dni. Wylę-
głe z poczwarek w końcu lata młode osobniki 
kusakowatych nie są zdolne do rozmnażania 
i muszą być w tym celu poddane warunkom 
krótkiego dnia świetlnego. Zimuje więc postać 
dorosła, która na wiosnę wyda nowe pokolenie. 
Rzadziej w ciągu roku pojawiają się dwa poko-
lenia, a do wyjątków należą gatunki z rodzaju 
rydzenica Aleochara, które mogą mieć kilka 
pokoleń w roku. Wiele jednak gatunków jest 
znajdowanych w różnych stadiach rozwojowych 
w różnych porach roku, a niektóre są aktywne 
w niskich temperaturach i stanowią charakte-
rystyczny element krajobrazu późnojesienne-
go, rzadziej wczesnowiosennego. Są to głównie 
świeżacinki Omaliinae, których preferendum 
termiczne wynosi 8–10°C, np. truś Acidota, 
wilgotniak Anthobium, ziemiornik Coryphium, 
i niektórzy przedstawiciele innych podrodzin, 
np. wydłużak mokrotek Xantholinus longiven-
tris. Niektóre gatunki tej grupy są aktywne na-
wet na śniegu i stanowią element krajobrazu zi-
mowego. Czasem u niektórych gatunków obok 
postaci dorosłej zimują inne stadia rozwojowe 
– jaja, larwy lub poczwarki. 

Zmienna aktywność kusakowatych w ciągu roku 
ma duże znaczenie dla ustalania metody badań 
zoocenologicznych, zwłaszcza gdy się stosu-
je urządzenia do automatycznego odłowu tych 
owadów. Z tego samego powodu istotne jest 
uwzględnienie różnych zachowań poszczegól-
nych gatunków. Do takich należy typ aktywno-
ści związany z przestrzenną strukturą gleby, jej 
powierzchnią, pokryciem przez roślinność oraz 
stosowne adaptacje morfoekologiczne. Wyróżnia 
się tu 3 zasadnicze grupy kusakowatych o róż-
nych możliwościach poruszania się w poziomie 
i w pionie struktur glebowo-przyziemnych.
Grupa I – kusakowate o małej aktywności rucho-
wej i niewyspecjalizowane w wyborze przestrze-
ni, które poruszają się zarówno w szczelinach 
substratu glebowego, jak i na niskiej roślinności. 
Należą tu głównie kozubki Oxytelinae, skorogon-
ki Tachyporinae i rydzenice Aleocharinae, acz-
kolwiek występują między nimi pewne różnice 
w preferencji do „naroślinnego” (rodzaj gładzik 
Atheta z rydzenic, skorogonki) lub „substratowe-
go” typu ruchliwości (kozubki).
Grupa II – kusakowate charakteryzujące się 
oscylacyjnym typem aktywności, w którym wy-
stępują okresy ostrej ruchliwości przedzielone 
długimi okresami bezruchu. Grupę reprezen-
tują głównie niektóre żarlinki Paederinae i my-
śliczki Steninae, zdolne do szybkiego wspinania 
się na rośliny i przebywania w warunkach nie-
dosytu wilgotności powietrza, a także przed-
stawiciele innych podrodzin, w tym wydłużaki 
Xantholininae.
Grupa III – kusakowate, które utraciły możli-
wość trwałego wspinania się na rośliny i pro-
wadzą stale ruchliwy tryb życia na powierzchni 
gleby lub w jej szczelinach, w ściółce i pod nią. 
Należy tu większość gatunków podrodziny ku-
saki Staphylininae, a stopień związku tych owa-
dów z aktywnością w obrębie struktur środowi-
ska glebowego jest odwrotnie proporcjonalny 
do wielkości ich ciała.
Jaja kusakowatych są w zarysie okrągłe, owalne, 
okrągło-owalne lub wydłużone. W stosunku do 
długości ciała tych owadów mają dość duże roz-
miary – od 0,4 (molochna Holobus) do 5,0 mm  
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(zbójca gajowy Ocypus olens). Jaja absorbują 
wodę z otoczenia i się powiększają. Są pokryte 
cienkim chorionem o nieznacznej mikrorzeźbie 
lub chorionem twardszym, bogato urzeźbio-
nym. Ich barwa najczęściej jest biała, rzadziej 
żółta lub rdzawa. Mogą być składane pojedyn-

czo (formy drapieżne) lub w pakietach po kilka, 
a nawet po kilkadziesiąt sztuk (formy saprofa-
giczne). Ogólna liczba jaj składanych przez jed-
ną samicę wynosi w zależności od gatunku od 
kilku do kilkudziesięciu, wyjątkowo nawet po-
wyżej tysiąca.

5. 6.

Rys. 5–9. Larwy kusakowatych: 5 – staphylinomorpha: larwa żarlinka Paederus sp.; 6 – aleocharinomorpha: larwa 
szerzynka wciętogolenia Aploderus caelatus; 7–9 – trzy stadia larwalne gładzika ostrogonka Atheta sordida

Stadia rozwojowe kusakowatych Staphylinidae

4.3.

1. 2.

Rys. 1–4. Jaja: 1 – kusaka podkamieńca Staphylinus dimidiaticornis, 2 – wydłużaka borowego Xantholinus tricolor,  
3 – margi ściółkowej Quedius fuliginosus, 4 – nawozaka pospolitego Philonthus cognatus

(Rys. 1–4 wg Szujeckiego; 5, 10–11 wg Smoleńskiego; 6, 12–13 wg Stańca; 7–9 wg Toppa)
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Wyróżnia się dwa typy larw kusakowatych: 
staphylinomorpha – kusakokształtne i aleocha-
rinomorpha – rydzenicokształtne. Te pierwsze 
mają kształty typowe dla drapieżców: ciało zdol-
ne do szybkiego ruchu, głowa wydłużona, z silny-
mi szczękami i żuwaczkami. Charakteryzują się 
nimi gatunki zaliczane do III typu aktywności – 
aktywne na powierzchni gleby lub w szczelinach 
substratu glebowego. Larwy rydzenicokształtne 
mają ciało robakokształtne, ze słabo rozwinię-
tymi żuwaczkami osadzonymi na zaokrąglonej 

głowie. Tym typem larwy odznaczają się kozub-
ki, pogrzybnice, niektóre skorogonki i rydzeni-
ce. Larwy gładzika ostrogonka Atheta sordida 
należącego do plemienia rydzenic Aleocharinae 
mimo lekko robakowatego kształtu w każdym 
stadium larwalnym mają dobrze wykształcone 
narządy gębowe umożliwiające drapieżnictwo 
w stosunku do najmniejszych larw muszki owo-
cowej i innych podobnych organizmów.
Poczwarki są albo typu wolnego, albo nibyza-
mknięte. Przepoczwarczenie następuje zwy-

10. 11.

12. 13.

Stadia rozwojowe kusakowatych Staphylinidae (cd.)

Rys. 10–13. Poczwarki: 10–11 – poczwarka wolna bystrzyka ściółkowego Rugilus rufipes; 12–13 – poczwarka  
nibyzamknięta margi starodrzewnej Quedius cruentus (10, 12 – z dołu; 11, 13 – z boku)

2 
m

m

5
A
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kle w kryjówkach – komorach usytuowanych 
w glebie lub innym podłożu, jak próchno, od-
stająca kora drzew, tkanki grzybów itp. Niektó-
re gatunki kusakowatych przepoczwarczają się 
w kokonie utworzonym nie z wydzielin gruczo-
łów ślinowych, jak czynią to motyle czy błon-
koskrzydłe, ale z wydzielin układu wydalnicze-
go, jakim są cewki Malphighiego.
Dorosłe osobniki kusakowatych są najczęściej 
drapieżne, a ich ofiary to różne bezkręgowce, 
w tym osobniki własnego lub pokrewnych ga-
tunków (kanibalizm). U wielu gatunków, zwłasz-
cza z plemienia kusaków, drapieżnictwo larw jest 
silniejsze niż postaci dorosłych, których zada-
niem jest zachowanie gatunku, a nie wzrost masy 
ciała. Wielkość osobnika ofiary ograniczona jest 
rozmiarami drapieżcy, szczególnie budową i roz-
piętością żuwaczek, oraz zakresem jego zdolno-
ści konsumpcyjnych. Ponieważ ciało ofiary jest 
przez drapieżcę rozrywane, zdolność drapieżcy 
do ataku i konsumpcji zależy od wielkości ofia-
ry i twardości jej okryw – żuwaczki drapieżcy 
muszą przynajmniej częściowo obejmować cia-
ło ofiary. Po rozerwaniu okrywy ciała pokarm 
zostaje oblany płynami trawiennymi drapieżcy 
i konsumowany (trawienie zewnętrzne).
Stopień drapieżnictwa może być różny, zwłasz-
cza że larwy drapieżcy mogą się odżywiać in-
nym pokarmem niż postacie dorosłe. W związ-
ku z tym wyróżnia się 3 grupy specjalizacji 
pokarmowej kusakowatych:
–  euzoofagi, odżywiające się wyłącznie pokar-

mem zwierzęcym,
–  hemizoofagi, pobierające głównie pokarm 

zwierzęcy, ale też butwiejące szczątki roślinne 
oraz grzybnie i mikroorganizmy rozkładające 
próchnicę, a nawet żywą tkankę roślinną,

–  parazoofagi, dla których pokarm zwierzęcy 
jest tylko uzupełnieniem diety, na jaką składa-
ją się martwe szczątki organiczne, tkanki i sok 
grzybów oraz mikroorganizmy.

Wśród euzoofagów można wyróżnić kilka grup 
ekologicznych:
1. Gatunki penetrujące ściółkę i glebę leśną 
w poszukiwaniu larw i poczwarek różnych owa-
dów, dżdżownic i wijów. Są to szczególnie kusa-
ki dużych i średnich rozmiarów ciała, należące 
do podrodziny Staphylininae (kusaki właści-
we), np. kusak czerwonopokrywy Staphylinus 

erythropterus, kusak podkamieniec Staphylinus 
dimidiaticornis, kusak cezarek Staphylinus ca-
esareus, słońcolubek złotowłos Dinothenarus 
fossor, zbójca smolisty Ocypus macrocephalus, 
nawozak ściółkowy Philonthus decorus, nawo-
zak pospolity Philonthus cognatus.
2. Gatunki glebowo-ściółkowe, polujące również 
na powierzchni roślin zielnych, odżywiające się 
głównie małymi owadami o miękkich okrywach 
ciała, np. mszycami, zwłaszcza ich jajami i larwa-
mi. Należą tu dorosłe osobniki z rodzajów żar-
linek Paederus, skorogonek Tachyporus, żezoń 
Othius, chudzik Gabrius, a także gatunki z rodza-
ju myśliczek Stenus, u których dolna warga jest 
wysuwalna do przodu i zaopatrzona w narząd 
chwytny przystosowany głównie do chwytania 
małych, bezskrzydłych owadów należących do 
rzędu skoczogonków Collembola.
3. Gatunki żyjące w środowisku grzybów naziem-
nych, np. pogrzybnica czerwona Oxyporus rufus 
oraz gatunki należące do rodzaju grzybotocz Lor-
dithon, i inne polujące tu na larwy muchówek.
4. Gatunki z rodzajów malochna Oligota i mo-
lochna Holobus, atakujące roślinożerne pajęcza-
ki powodujące wyrośla na powierzchni roślin.
5. Gatunki występujące pod korą drzew i ata-
kujące głównie młodociane postacie korniko-
watych, sporadycznie innych łykożernych owa-
dów. Należą tu kornikarz jodłowy Zeteotomus 
brevicornis, wyspecjalizowany drapieżca korni-
ków żerujących na jodle, kornikojad świerkowy 
Nudobius lentus, powszechny na drzewach igla-
stych, zwłaszcza na świerku, efektywny tępiciel 
kornika drukarza.
6. Gatunki żyjące w próchnie drzew stojących, 
należące głównie do rodzajów marga Quedius, 
bruzdnik Hypnogyra, krasnopróchniak Hespe-
rus i wałecznica Leptusa.
7. Gatunki żerujące w środowisku owocni-
ków grzybów nadrzewnych i odżywiające się 
larwami muchówek. Wyróżniają się tu gatun-
ki z rodzajów grzybotocz Lordithon, grzyboń  
Bolitobius, nagrzybnik Parabolitobius i niezwy-
kle rzadko obserwowany, znany w Polsce tylko 
z lasów naturalnych jej wschodniej części, na-
wozak grzybiarz Philonthus cyanipennis.
8. Gatunki zamieszkujące gniazda ssaków lub 
ptaków, odżywiające się głównie larwalnymi 
postaciami pasożytów tych zwierząt, np. pcheł, 
lub larwami muchówek zamieszkującymi to 
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środowisko. Są to: chowaniec borsuczy Phyllo-
drepa melis (w gniazdach borsuka), nawozik po-
lnikowiec Bisnius spermophili (u kreta), marga 
dziuplanka Quedius brevicornis (w gniazdach 
ptaków) i wiele innych, a wśród nich gatunki 
z rodzajów margatka Heterothops, świeżacinek 
Omalium i skoropędek Sepedophilus.
9. Gatunki zamieszkujące gniazda mrówek, 
gdzie odżywiają się postaciami młodociany-
mi tych owadów; nazywane są one synechtra-
mi, a należą do nich m.in.: marga mrówkojad 
Quedius brevis, ryżak mrówkożer Gyrohypnus 
atratus, bruzdniczek mrówkojad Leptacinus for-
micetorum.
10. Gatunki żyjące w rozkładających się szcząt-
kach organicznych, np. w padlinie, odchodach 
zwierząt leśnych, gdzie ich ofiarami padają 
larwy muchówek i chrząszczy odżywiające 
się tym substratem. Należą tu duże kusako-
wate z rodzajów szaroń Ontholestes, nawozak 
Philonthus, rabież Creophilus oraz wyjątko-
wo w lasach spotykany truchcik trzmielowiec 
Emus hirtus.
11. Gatunki z rodzaju rydzenica Aleochara, pa-
sożytujące na larwach muchówek w różnych 
środowiskach. 
Hemizoofagami są zwykle kusakowate o ma-
łych rozmiarach ciała, żyjące, podobnie jak zoo-
fagi w różnych środowiskach, szczególnie liczne 
w niżej wymienionych:
1. Środowisko glebowe, gdzie atakują drobne 
bezkręgowce oraz odżywiają się strzępkami 
grzybni, glonami i resztkami butwiejących ro-
ślin. W tej grupie ekologicznej zwracają uwagę 
gatunki z rodzajów: raźnik Tachinus, skorogo-
nek Tachyporus, ostronóżka Oxypoda, gładzik 
Atheta i inne rydzenice Aleocharinae.
2. Miejsca pod korą obumierających i martwych 
drzew, próchno i dziuple, gdzie żyją liczne ga-
tunki z rodzaju gładzik Atheta, i wiele innych 
przedstawicieli podrodziny rydzenic Aleocha-
rinae, jak kornikarka Phloeopora, szczelinów-
ka Placusa, wałecznica Leptusa, a także przed-
stawiciele podrodziny świeżacinki Omaliinae, 
zwłaszcza z rodzajów skryt Phloeonomus i za-
bierek Xylostiba.
Do hemizoofagów można też zaliczyć kusa-
kowate uprawiające pasożytnictwo społeczne, 
jakim odznaczają się gatunki korzystające z za-
sobów pokarmowych znajdujących się w mro-

wiskach, co w jakimś stopniu może ograniczać 
populację mrówek. Kusakowate te, jeśli są to-
lerowane przez mrówki, nazywamy synoikami, 
a jeśli są przez mrówki otaczane opieką – sym-
filami. Synoiki, będące w zasadzie przynaj-
mniej w jednym stadium drapieżne, odżywiają 
się głównie resztkami zwierzęcego pokarmu 
mrówek albo podkradają pokarm płynny, jaki 
mrówki furażerki przynoszą w wolu do mrowi-
ska, by karmić nim larwy. Należą tu liczne, naj-
częściej brunatne, małe kusakowate, a wśród 
nich gatunki z rodzajów wylewka Notothecta, 
mrówiecznica Thiasophila, ostronóżka Oxypo-
da, jednoradek Lamprinus, czatowniczek Lam-
prinodes. Przykładem gatunku tolerowanego 
przez mrówki jest też myśliczek mrowiskowy 
Stenus aterrimus, polujący na skoczogonki 
w gniazdach mrówki pniakowej Formica trun-
corum.
Niektóre synoiki przystosowały się do szcze-
gólnego sposobu zdobywania pokarmu. Na 
przykład mrówczenie – czarnobrzegi Dinarda 
dentata i pospolity Dinarda maerkelii żywią się 
zarówno resztkami organicznymi, jak i małymi 
pajęczakami pasożytującymi na ciele innego ku-
saka z grupy symfili – mrówkomirki ozdobnej 
Lomechusa strumosa. Larwy tej ostatniej odży-
wiają się larwami mrówek, podczas gdy postacie 
dorosłe korzystają z pokarmu płynnego przyno-
szonego przez mrówki do mrowiska (pasożyt-
nictwo społeczne).
Parazoofagia nie jest wykluczona u gatunków 
odżywiających się głównie szczątkami roślin-
nymi, odchodami zwierząt (liczne gatunki 
z podrodzin kozubki Oxytelinae, świeżacinki 
Omaliinae, rydzenice Aleocharinae), tkanką 
owocników grzybów (larwy pogrzybnicy Oxy-
porus) lub produktami ich metabolizmu (li-
zak Gyrophaena). Do parazoofagów zalicza się 
także niektórych przedstawicieli podrodziny 
świeżacinki Omaliinae, jak liczne gatunki ro-
dzaju kwieciożyjek Eusphalerum, a także pył-
kolub olchowiec Amphichroum canaliculatum, 
których postacie dorosłe zjadają cząstki roślin  
zielnych, szczególnie pyłek kwiatowy, a jako 
larwy przypuszczalnie przyjmują pokarm zwie-
rzęcy w środowisku glebowym. Podobnym oby-
czajem konsumpcji pyłku i nektaru kwiatów 
charakteryzuje się spora liczba kusakowatych 
z różnych grup troficznych.

Kusakowate_srodek.indd   22 7/3/17   9:32 AM



23

4.  Charakterystyka zoogeograficzna  
kusakowatych

Każdy gatunek omawianej rodziny chrzą-
szczy zajmuje określony obszar geograficzny 
lub inaczej – ma określony zasięg geograficzny. 
W lasach Polski najliczniej reprezentowane są 
gatunki europejskie i eurosyberyjskie, obejmu-
jące swym zasięgiem Europę oraz Europę i Sy-
berię, następnie gatunki palearktyczne, a więc 
rozprzestrzenione od Oceanu Atlantyckiego 
po Ocean Spokojny i sięgające na południe do 
wschodniej, środkowej i zachodniej Azji oraz do 
północnej Afryki. Mniej licznie reprezentowane 
są w lasach gatunki holarktyczne, występujące 
w Ameryce Północnej i północnym pasie ob-
szaru eurosyberyjskiego, lub gatunki zamiesz-
kujące tylko w Europie i Ameryce Północnej. 
Są wreszcie gatunki o kosmopolitycznym typie 
rozsiedlenia, które występują w różnych stre-
fach klimatycznych Ziemi. 

Do unikalnych w lasach należą gatunki pontyjskie, 
czyli rozprzestrzenione w Azji Mniejszej i połu-
dniowo-wschodniej Europie, lub gatunki śród-
ziemnomorskie, występujące w basenie Morza 
Śródziemnego. Gatunki borealne, właściwe Europie 
Północnej, należą w naszych warunkach do stałego 
elementu siedlisk bagiennych, a także lasów gór-
skich i noszą wówczas nazwę borealno-górskich. 
Struktura ilościowa gatunków reprezentujących 
poszczególne typy zasięgowe kusakowatych za-
leży od regionu kraju, typu siedliskowego lasu 
i stopnia naturalności ekosystemu. Im bardziej 
przekształcony jest ekosystem, tym więcej w nim 
gatunków o szerokim zasięgu geograficznym 
i gatunków obcych faunie europejskiej, które 
zostały tu zawleczone głównie z Azji i szybko się 
rozprzestrzeniają.

5. Kusakowate dna lasu
5.1. Środowisko ściółki i wierzchniej warstwy gleby

5.1.1. Lasy nizinne

Typ siedliskowy lasu, typ zespołu roślinnego 
i skład gatunkowy drzewostanu określają skład 
gatunkowy i strukturę ilościową zgrupowań ku-
sakowatych, przy czym najważniejszymi czyn-
nikami są żyzność i wilgotność gleby. Istotne 
znaczenie ma także wiek drzewostanu, stadium 
sukcesyjne oraz stopień naturalności ekosyste-
mu. W dużych kompleksach leśnych, gdzie wy-
stępują różne typy siedliskowe lasu, stwierdza 
się obecność 300–400 gatunków kusakowatych, 
z których około 30 spotyka się na całym ob-
szarze w ilości zależnej od warunków danego 
ekosystemu. Do najszerzej rozprzestrzenionych 
należy kusak czerwonopokrywy Staphylinus ery-
thropterus. Występuje we wszystkich siedliskach 

leśnych i wszędzie należy do 10 najliczniejszych 
gatunków tam obecnych. Równie szeroko w la-
sach rozprzestrzeniony jest nawozak ściółkowy 
Philonthus decorus, ale jest on związany przede 
wszystkim z siedliskami lasowymi i bagiennymi. 
 

 ▪ Kusak czerwonopokrywy  
Staphylinus erythropterus

Szeroko rozprzestrzeniony w znacznej części 
Eurazji (Palearktyce). W Europie bardzo pospo-
lity w jej środkowej i północnej części, gdzie za-
siedla lasy, a także wilgotne środowiska łąkowe. 
Pojawia się liczniej co kilka lat. 
Rójka i składanie jaj odbywają się w maju i na 
początku czerwca, niekiedy nieco wcześniej. 
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Kusak czerwonopokrywy Staphylinus erythropterus

Rys. 14. Jajo

Fot. 26–28. Larwy II stadium: 26 – z góry, 27 – z boku, 28 – z dołu (zdjęcia udostępnione przez prof. Bernarda Stańca)

Fot. 29–31. Poczwarki: 29 – z góry, 30 – z boku, 31 – z dołu 
(zdjęcia udostępnione przez prof. Bernarda Stańca)  

Fot. 32. Postać dorosła 

17,0

1 
m

m

26.

29.

27.

30.
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31.
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W tym czasie kopulacja jest powtarzana co 
6–10 dni. Jaja są składane każdego dnia w głę-
bi powierzchniowej warstwy gleby. Jaja duże,  
długości około 3 mm, z charakterystycznymi 
rysami na powierzchni, beżowe. Samica składa 
jaja pojedynczo, każdego dnia po 1–2, wyjątko-
wo 3, łącznie około 25. 
Rozwój embrionalny trwa 8–10 dni, po czym 
larwa wydostaje się z osłonki jajowej powstałą 
szczeliną. Cechą charakterystyczną, i jak wia-
domo wyjątkową, w rozwoju larw Staphylinidae 
jest to, że występują 2 stadia larwalne, a jedy-
ne linienie przypada na szósty dzień rozwoju 
larwy (I stadium). Stadium II trwa kolejne 7–9 
dni. Cały rozwój larwy (embrionalny I oraz II 
stadium) zajmuje około 4 tygodni. Wkrótce 
przed przepoczwarczeniem spada aktywność 
larw, które dotąd były aktywnymi drapieżcami. 
Wreszcie larwy wygrzebują w glebie stosowną 
do swojej wielkości jamkę, w której się prze-
obrażają. Stadium przedpoczwarki trwa 2 dni, 

poczwarki zaś 12. Łączna długość rozwoju wy-
nosi średnio 36 dni. 
Młode pokolenie pojawia się na powierzchni 
gruntu w pierwszej dekadzie czerwca, kiedy jesz-
cze jest pokolenie rodzicielskie. Z jaj złożonych 
późno młode pokolenie pojawia się w sierpniu. 
Kusak czerwonopokrywy to drapieżnik reagu-
jący atakiem na ruch swoich ofiar, którymi są 
larwy i poczwarki różnych owadów, szczegól-
nie sprężykowatych Elateridae, a także larwy 
i poczwarki foliofagów żerujących na drzewach 
i krzewach, jedynie okresowo przebywających 
na dnie lasu, w ściółce i powierzchownej war-
stwie gleby.

 ▪ Nawozak ściółkowy Philonthus decorus 
Reprezentuje europejski element zoogeograficz-
ny. Występuje w północnej i środkowej Europie 
oraz lokalnie w górach południowej Europy. 
Żyje głównie w ekosystemach leśnych i stąd 
zaliczany do gatunków leśnych wybierających. 

Nawozak ściółkowy Philonthus decorus

Fot. 33. Larwa z góry  
(ze zbioru prof. Bernarda Stańca)

Fot. 34. Poczwarka – z boku  
(ze zbioru prof. Bernarda Stańca)

Fot. 35. Postać dorosła  

 

13,0
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W Puszczy Białowieskiej absolutnie najliczniej 
reprezentowany gatunek omawianej rodziny 
chrząszczy, którego osobniki stanowią około 
50% osobników tej rodziny (zbadano 70 000 
kusakowatych).
Okazał się najliczniejszym gatunkiem domi-
nującym w strukturze 9 zgrupowań kusako-
watych na siedliskach wilgotnych świeżych, 
żyznych, a wskaźnik dominacji był największy 
w lesie świeżym oraz w lesie mieszanym świe-
żym. W borze mieszanym świeżym jego udział 
ilościowy jest dwukrotnie większy niż udział 
w zgrupowaniu kolejnych pod względem ilo-
ściowym gatunków – hurtniczka plecoszczecika 
Zyras cognatus i kusaka czerwonopokrywego 
Staphylinus erythropterus. 
Żyje w ściółce i pod mchem. Chrząszcze wylęga-
ją się w lecie, jednakże aktywność płciową roz-

poczynają dopiero w kwietniu następnego roku. 
Stosunek liczbowy płci wynosi 1:1. Składanie jaj 
trwa od połowy kwietnia do lipca. Samica skła-
da średnio około 19 jaj, maksymalnie 47. 
Wylęg larw następuje po około 28 dniach. 
W warunkach naturalnych larwy obserwuje 
się od końca maja do połowy sierpnia. Stadium 
poczwarki trwa około 20 dni. Młode pokolenie 
pojawia się od sierpnia do września. 
Ze względu na drapieżny tryb życia nawozak 
ściółkowy odgrywa szczególną rolę regulacyj-
ną w stosunku do piędzika przedzimka, gdyż 
niszczy przebywające w glebie jego poczwarki. 
Po wygryzieniu otworu w okrywie ciała ofiary 
pobiera pokarm w postaci półpłynnej. Stopień 
zależności pokarmowej jest na tyle wysoki, że 
Philonthus decorus może reagować wzrostem 
liczebności na wzrost liczebności swoich ofiar.

5.1.1.1. Zgrupowania kusakowatych seminaturalnych lasów Puszczy Białowieskiej

We wszystkich typach siedliskowych lasu 
oprócz kusaka czerwonopokrywego Staphy-
linus erythropterus i nawozaka ściółkowego 
Philonthus decorus są obecne także następujące 
gatunki: zadziorka mrówkolubna Drusilla ca-
naliculata, gładzik grzybiak Atheta crassicornis, 
dziurawcowiec wczesnowiosenny Ischnosoma 
splendidum, gładzik grzybiarek Atheta fungi, 
raźnik płowobrzegi Tachinus laticollis i gładzik 
towarzyski Atheta sodalis, które należą do 10 
najliczniejszych w 7–9 typach siedliskowych 
lasu. Z kolei wydłużak borowy Xantholinus tri-
color, gładzik rdzawotrzonek Atheta hypnorum, 
skoropędek Marshama Sepedophilus marshami 
i bystrzyk ściółkowy Rugilus rufipes najliczniej-
sze są w 4–6 typach siedliskowych, a szorstkogo-
nek krótkopokrywy Liogluta microptera, marga 
ściółkowa Quedius fuliginosus, hubna brunat-
na Mycetoporus lepidus, drałun ciemnoplecy 
Ilyobates nigricollis i żezoń krasnokrywy Othius 
punctulatus liczniej występują tylko w 2–4 ty-
pach siedliskowych lasu.
Do gatunków, które są obecne we wszystkich 
typach siedliskowych lasu, ale nie znalazły się 
wśród 10 najliczniejszych w żadnym zgrupowa-
niu, należą ponadto: truś grubobrzeżek Acidota 
crenata, grzyboń mchowy Bolitobius cingulatus, 
nasiernica mydłokrywka Lathrobium brunnipes, 

nasiernica krępa Lathrobium geminum, mar-
ga bagienna Quedius molochinus, skoropędek 
ciemnoszek Sepedophilus immaculatus, wydłu-
żak mokroleśny Xantholinus laevigatus. Razem 
jest to 25 gatunków, które można uznać za naj-
bardziej powszechne i charakterystyczne dla 
fauny dna lasów nizinnych Polski.
Powyższe dane uzyskano głównie z Puszczy 
Białowieskiej jako jedynego obiektu w Polsce, 
w którym zarejestrowano faunę kusakowatych 
we wszystkich występujących w naszym kraju 
13 typach siedliskowych lasu, bez nieobecnego 
tam boru suchego. Zgromadzone informacje 
o strukturze zgrupowań kusakowatych poszcze-
gólnych typów siedliskowych lasu uzyskano 
przez pomiar liczby tych owadów odławianych 
(wpadających) do pułapek chwytnych typu cy-
linder Tullgrena, pułapki STN, a więc owadów 
w ruchu, co pozwala na ocenę ich łowności, 
(a nie zagęszczenia), i na którą to wielkość ma 
wpływ obok charakterystyki biologicznej ga-
tunku także struktura roślinności dna lasu. 
Stosunkowo duża liczba gatunków wspólnych 
dla zgrupowań kusakowatych 13 typów sie-
dliskowych lasu jest wynikiem z jednej strony 
dużej różnorodności i mozaikowatości siedlisk 
leśnych Puszczy, z drugiej strony wysokim stop-
niem naturalności tych środowisk. Te same 
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czynniki spowodowały, że przeciętna liczba 
gatunków kusakowatych w jednym typie siedli-
skowym lasu przyjmowała różne wartości oko-
ło 100, co w porównaniu do liczby gatunków 
wspólnych oznacza, że każdy typ siedliskowy 

lasu stwarza specyficzne warunki występowa-
nia co najmniej blisko 70 gatunkom o mniej 
lub bardziej ograniczonym ekologicznie zasięgu 
występowania, czyli obecne w 12, 11 … i tylko 
w 1 typie siedliskowym lasu.

Fot. 40. Gładzik towarzyski 
Atheta sodalis

2,7

Fot. 41. Zbójca leśny  
Ocypus nitens 

16,0

Fot. 42. Raźnik płowobrzegi 
Tachinus laticollis 

4,2

Fot. 36. Zadziorka  
mrówkolubna  
Drusilla canaliculata 

4,4

Fot. 37. Gładzik  
grzybiak 
Atheta crassicornis

3,1

Fot. 38. Gładzik  
grzybiarek 
Atheta fungi

2,6

Fot. 39. Dziurawiec  
wczesnowiosenny 
Ischnosoma splendidum

4,2
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5.1.1.1.1. Bór świeży   

Dominujacym gatunkiem jest tu gładzik 
gagatek Atheta gagatina, występujący także 
w innych typach siedliskowych lasu, z wyjąt-
kiem boru mieszanego bagiennego.
Na pozycji subdominantów znajdują się tu 
dziurawcowiec wczesnowiosenny Ischnosoma 
splendidum i kusak czerwonopokrywy Staphy-
linus erythropterus. Pierwszy z wymienionych 
gatunków charakteryzował się największą li-
czebnością na siedliskach borowych oraz w le-
sie mieszanym bagiennym, podczas gdy drugi 
we wszystkich typach siedliskowych z wyjąt-
kiem lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego. 
Większą liczebnością w omawianym siedlisku 
wyróżniają się: hurtniczek plecoszczecik Zyras 
cognatus, gładzik grzybiak Atheta crassicornis, 
skoropędek Marshama Sepedophilus marsha-
mi, hubna brunatna Mycetoporus lepidus i gła-
dzik rdzawotrzonek Atheta hypnorum. Gatunki 
charakterystyczne dla siedliska, ale nieliczne, 
zaliczane do gatunków reliktowych, to skorogo-
nek krępy Tachyporus corpulentus i skorogonek 

brzozowy Tachyporus pulchellus. Ogółem 102 
gatunki, w tym 7 gatunków reliktowych, 86 le-
śnych. 

 ▪ Gładzik gagatek Atheta gagatina
Jego zasięg ekologiczny jest szeroki, ale waż-

ną pozycję w strukturze zgrupowań zajmuje na 
siedliskach borowych w borze świeżym, wilgot-
nym, borze mieszanym świeżym i borze miesza-
nym wilgotnym, a nie na siedliskach lasowych. 
Poznanie biologii kilku gatunków z plemienia 
gładzików wskazuje, że zarówno ich postać do-
rosła, jak i larwy I, II i III stadium są drapieżne, 
jakkolwiek niektórzy autorzy dopuszczają moż-
liwość odżywiania się martwymi szczątkami 
roślin i zwierząt, czyli sapro- bądź nekrofagii. 
W warunkach laboratoryjnych konsumowały 
larwy muszki owocowej Drosophila, rzadziej 
inne muchówki lub skoczogonki. Zarówno 
larwy, jak i postacie dorosłe przejawiają kani-
balizm, napadając na żywe lub świeżo wylęgłe 
osobniki własnego gatunku. 

(T.M.)Fot. 43.
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Rozwój osobniczy pokrewnego gatunku gła-
dzika ostrogonka Atheta sordida trwa średnio 
31 dni od złożenia jaj do pojawu postaci doro-
słej i przypada na miesiące wiosenne. Można 
przypuszczać, że gładzik gagatek zachowuje się 
podobnie. Składanie jaj jest poprzedzone ko-
pulacją, która trwa tylko kilka sekund. Samica 
otacza jajo cząstkami gleby i przenosi w żuwacz-
kach w odpowiednie do rozwoju wilgotne miej-
sce. Tam pod wpływem wilgoci jaja powiększają 
swoją objętość z 460×360 do nawet 620×450 mi-

kronów. Gdy jest zbyt chłodno, samica wstrzy-
muje się od składania jaj. Stadium jaja trwa 
średnio 4 dni, stadium larwy 16 dni (w tym sta-
dium I – 5 dni, II – 3 i III – 8). Wyrośnięta larwa 
nie tworzy kolebki poczwarkowej w podłożu, 
co czyni wiele kusakowatych, ale buduje oprzęd 
z przędzy, okruchów gleby, szczątków roślin itp. 
i w nim się przepoczwarcza. Poczwarka typu 
wolnego powstaje przez 2 dni, a pełną ciemną 
barwę uzyskuje po 7 dniach, by po dalszych  
2 zakończyć przeobrażenie. 

5.1.1.1.2. Bór wilgotny   

Gatunkiem dominującym jest tu zadziorka 
mrówkolubna Drusilla canaliculata. Następny-
mi pod względem liczebności osobników w tym 
środowisku są kusak czerwonopokrywy Staphy-
linus erythropterus i dziurawcowiec wczesno-
wiosenny Ischnosoma splendidum. Na dalszych 
pozycjach znalazły się 4 gatunki gładzików  

Atheta – crassicornis, hypnorum, fungi, gagati-
na, a dalej także Sepedophilus marshami, Zyras 
cognatus, Xantholinus tricolor. Zwraca uwagę 
obecność dość liczna gatunku charakterystycz-
nego dla siedlisk bagiennych Platydracus fulvi-
pes. Ogółem 104 gatunki, w tym 7 gatunków 
reliktowych, 69 leśnych.

(T.M.)Fot. 44.
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 ▪ Zadziorka mrówkolubna  
Drusilla canaliculata
Jest to gatunek ściółkowo-powierzchnio-

wy, szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce, 
drapieżny. Spotykany w pobliżu gniazd mró-
wek z rodzaju wścieklica Myrmica, na które  

prawdopodobnie poluje. Spośród wszystkich  
typów siedliskowych lasu preferuje bór ba-
gienny, bór mieszany bagienny, ols i bór mie-
szany wilgotny. Najmniej licznie występuje na  
siedliskach lasu mieszanego świeżego i lasu 
świeżego.

Fot. 45. Gładzik gagatek Atheta gagatina 

2,4

Fot. 46. Skoropędek Marshama Sepedophilus marshami  

4,3

Fot. 47. Hurtniczek plecoszczecik Zyras cognatus 

4,4

Fot. 48. Hubna brunatna Mycetoporus lepidus 

4,7
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5.1.1.1.3. Bór bagienny   

Podobnie jak w borze wilgotnym dominuje 
tu zadziorka mrówkolubna Drusilla canalicula-
ta, ale kolejne pod względem liczebności są już 
inne gatunki – tyranka szafirokrywka Platydra-
cus fulvipes i gładzik rdzawotrzonek Atheta hyp-
norum. W zgrupowaniu kusakowatych boru ba-
giennego liczebnością wyróżniają się w dalszej 
kolejności: dziurawcowiec wczesnowiosenny 
Ischnosoma splendidum, kusak czerwonopokry-
wy Staphylinus erythropterus, hurtniczek pleco-
szczecik Zyras cognatus, skoropędek Marshama 
Sepedophilus marshami, a więc gatunki w bo-
rach powszechne. Ogółem 97 gatunków, w tym 
5 gatunków reliktowych, 54 gatunki leśne.

 ▪ Tyranka szafirokrywka  
Platydracus fulvipes
Jest rozprzestrzeniona w Europie aż po Ural. 

Stanowi charakterystyczny element siedlisk 

bagiennych od boru wilgotnego aż po olsy, ale 
na ogół nie jest w nich tak liczna jak w borze 
bagiennym. Aktywna na powierzchni grun-
tu, gdzie jej pokarmem są różne bezkręgowce, 
w tym ślimaki.

 ▪ Gładzik rdzawotrzonek Atheta hypnorum
Występuje w północnej części Euroazji, skąd 
sięga do środkowej Europy. Żyje na ogół w la-
sach, ale też w biotopach otwartych, wilgotnych. 
Najliczniej występuje na siedliskach borowych, 
wilgotnych, gdzie prowadzi ściółkowo-glebowy 
tryb życia. Zasiedla miejsca o bogatej pokrywie 
mszystej składającej się głównie z gatunków 
z rodzajów Entodon i Hylocomium. Należy do 
zoofagów, odżywia się najdrobniejszymi bez-
kręgowcami.

(T.M.)Fot. 49.
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Fot. 50. Gładzik  
rdzawotrzonek  
Atheta hypnorum 

4,2

Fot. 54. Tyranka szafirokrywka 
Platydracus fulvipes 

16,0
Fot. 56. Hubna czerwonopleca 
Mycetoporus rufescens 

5,0
Fot. 55. Drałun ciemnoplecy 
Ilyobates nigricollis 

5,7

Fot. 51. Wydłużak  
borowiec  
Xantholinus tricolor 

10,5

Fot. 52. Marga bagienna  
Quedius molochinus 

11,3

Fot. 53. Truś ostrobrzegi  
Acidota crenata 

6,0
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5.1.1.1.4. Bór mieszany świeży  

(A.R.)

Siedlisko boru mieszanego świeżego stwa-
rza możliwość występowania kilku zespołów 
roślinnych. Zróżnicowanie warunków środowi-
skowych tego siedliska kształtuje zróżnicowanie 
składu gatunkowego zgrupowania kusakowa-
tych, które jest tu większe niż na siedliskach bo-
rowych omówionych poprzednio.
Gatunkiem dominującym jest tu nawozak ściół-
kowy Philonthus decorus, a kolejne pozycje zaj-
mują hurtniczek plecoszczecik Zyras cognatus 
i kusak czerwonopokrywy Staphylinus erythrop-
terus. W omawianym zgrupowaniu kusakowa-
tych siedliska boru mieszanego świeżego licznie 
występują też: gładzik grzybiarek Atheta fungi, 
bystrzyk ściółkowy Rugilus rufipes, gładzik ga-
gatek Atheta gagatina, raźnik płowobrzegi Ta-
chinus laticollis, gładzik grzybiak Atheta crassi-
cornis, żezoń krasnokrywy Othius punctulatus, 
skoropędek Marshama Sepedophilus marshami, 
a więc gatunki bardziej charakterystyczne dla 
siedlisk borowych niż lasowych. Wyjątkiem są 
tu bystrzyk ściółkowy Rugilus rufipes i żezoń 
krasnokrywy Othius punctulatus właściwe sie-

dliskom żyźniejszym. Ogółem 86 gatunków, 
w tym 8 reliktowych, 86 leśnych.

 ▪ Hurtniczek plecoszczecik Zyras cognatus 
Rozprzestrzeniony w Europie, z wyjątkiem 

jej części północnej. Należy do myrmekofili, 
jest związany z mrówkami z rodzaju hurtnica 
Lasius. Występuje licznie na siedliskach boro-
wych.

 ▪ Bystrzyk ściółkowy Rugilus rufipes 
Występuje w Europie, prawie wyłącznie 

w ekosystemach leśnych na siedliskach żyznych, 
gdzie pH gleby jest wyższe od 5. Żyje w ściółce, 
głównie liściastej, i na powierzchni gruntu. Naj-
liczniejszy jest w lesie mieszanym wilgotnym. 
Na siedlisku boru mieszanego świeżego jego 
liczebność jest prawie 4-krotnie mniejsza od li-
czebności dominującego nawozaka ściółkowego 
Philonthus decorus, ale jego częstość jest w pró-
bach ponad 1,5-krotnie większa, co oznacza, że 
występuje równomiernie na powierzchni i ma 
ograniczony areał aktywności.

Fot. 57.
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 ▪ Żezoń krasnokrywy Othius punctulatus
Szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie, 

północnej Afryce, na Syberii, a także w pół-
nocnych regionach południowej Azji. W Pol-
sce preferuje żyzne lasy liściaste, chociaż swym 
zasięgiem obejmuje też siedliska borowe, unika 
jednak terenów bagiennych. Preferuje miejsca 
z grubą warstwą butwiny i glebę próchniczną, 
zwłaszcza pod krzakami leszczyny. 

Postacie dorosłe zaczynają przejawiać aktywność 
życiową od połowy kwietnia do pierwszych dni 
maja, w zależności od temperatury. Prowadzą 
skryty tryb życia, po odsłonięciu ściółki starają się 
schować w dostępnych kryjówkach lub zagrzebują 
się w glebie, gdzie tworzą wiele korytarzy. W in-
nych wypadkach zaniepokojone nieruchomieją. 
Żezoń krasnokrywy jest drapieżny, a jego ofia-
rą padają larwy różnych owadów, w tym osnui 

Fot. 58. Żezoń  
krasnokrywy  
Othius punctulatus 

12,5

Fot. 59. Bystrzyk  
ściółkowy  
Rugilus rufipes 

6,5

Fot. 60. Raźnik pospolity 
Tachinus rufipes 

5,8

Fot. 61. Nasiernica  
mydłokrywka  
Lathrobium brunnipes 

9,5

Fot. 62. Nasiernica krępa 
Lathrobium geminum 

9,0

Fot. 63. Wydłużak  
mokroleśny  
Xantholinus laevigatus 

9,5

Fot. 64. Ziemiec  
guzkowany  
Geostiba circellaris 

2,5

Fot. 65. Żezoń leśny 
Othius subuliformis 

5,7
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gwiaździstej, muchówek, a także poczwarki po-
procha cetyniaka, do których wnętrza dostaje 
się otworem wygryzionym wcześniej w pobliżu 
końca odwłoka. Poczwarki zawisaka borowca 
i strzygoni choinówki nie są obiektem jego zain-
teresowania ze względu na zbyt duże rozmiary 
w stosunku do rozpiętości jego żuwaczek, a po-
nadto swoją twardość. Zjadane są natomiast chęt-
nie po rozerwaniu ich zesklerotyzowanej skóry. 
Okres rozmnażania zaczyna się w końcu maja 
i trwa do początków lipca. Samica składa około 
20 jaj, które umieszcza pojedynczo w wilgotnej 
ściółce. Są one gładkie, białe, w zarysie owal-
ne, w przekroju poprzecznym okrągłe. Po 8–10 
dniach przez podłużną szczelinę wylęgają się 
z nich larwy. Mają one wówczas 3,5 mm długości 
i białą barwę. Wybarwianie się głowy i tułowia na 
żółtawy kolor następuje po 4 godzinach. Larwa 
przebywa na powierzchni gleby, penetrując jej 
wierzchnią warstwę i głębsze warstwy ściółki. 
Zaniepokojona zwija się w kłębek. Głowa jest 

wówczas pochylona na pierś i przykryta odwło-
kiem. Poruszaniu się jest pomocny X segment 
odwłoka, którego organy czuciowe pozwalają lar-
wie na szybkie cofanie się, jak też na wahadłowe, 
w płaszczyźnie poziomej, ruchy przedniej części 
ciała. Umożliwia to sprawne odszukiwanie szcze-
lin i przejść w trudnej do komunikacji warstwie 
ściółki, a także identyfikację innych organizmów. 
Larwa przechodzi 2 linienia i 3 stadia rozwojo-
we, by po około 7 tygodniach przepoczwarczyć 
się w kolebce wykonanej przez siebie w po-
wierzchniowej warstwie gleby. Starsze larwy nie 
są tak ruchliwe jak młode. Dorastają do długo-
ści 8–9 mm. Poczwarka typu niby-zamkniętego, 
początkowo jasna, rdzawo-brunatna, po około 
10 dniach ciemnobrunatna. Postacie dorosłe 
pojawiają się po około 2 tygodniach, a całkowi-
ta długość rozwoju sięga 2 miesięcy. Zarówno 
postać dorosła, jak i larwa prowadzą drapieżny 
tryb życia, a ofiarami są głównie drobne bezkrę-
gowce, w tym larwy muchówek.

5.1.1.1.5. Bór mieszany wilgotny  

(T.M.)

W zgrupowaniu kusakowatych tego siedli-
ska dominuje kusak czerwonopokrywy Staphy-
linus erythropterus, a następne pozycje zajmują: 

nawozak ściółkowy Philonthus decorus, gładzik 
grzybiarek Atheta fungi i hurtniczek plecoszcze-
cik Zyras cognatus. W zgrupowaniu wyróżnia-

Fot. 66.
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ją się też obecnością inne gatunki należące do 
charakterystycznych dla siedlisk borowych: 
dziurawcowiec wczesnowiosenny Ischnosoma 
splendidum, gładzik rdzawotrzonek Atheta hyp-
norum, gładzik grzybiak Atheta crassicornis, 
wydłużak borowy Xantholinus tricolor, hubna 
brunatna Mycetoporus lepidus. Sporadycznie 
spotykane są gatunki siedlisk żyźniejszych, jak 
bystrzyk ściółkowy Rugilus rufipes.
Specyficzne warunki ekologiczne siedliska boru 
mieszanego wilgotnego – duża wilgotność, wy-
soka żyzność, rzadkość występowania, mała 
(w Puszczy Białowieskiej) powierzchnia mię-
dzy wilgotnymi borami sosnowymi a żyznymi 

lasami grądowymi – stwarzają możliwość egzy-
stencji gatunkom nadzwyczaj rzadkim, relikto-
wym, jak hubna Merkela Mycetoporus maerkelii, 
hubna reliktowa Mycetoporus montanus i ostro-
nóżka Skalickiego Oxypoda skalitzkyi. Ogółem  
116 gatunków, w tym 13 reliktowych, 89 leśnych.

 ▪ Gładzik grzybiarek Atheta fungi
Rozprzestrzeniony szeroko w Europie, północ-
nej Azji i Ameryce Północnej, zajmuje najroz-
maitsze środowiska, a w lasach dowolne siedli-
ska, z preferencją siedlisk żyznych. O biologii 
tego gatunku niewiele wiadomo, ogólnie zalicza 
się go do hemizoofagów.

 ▪ 5.1.1.1.6. Bór mieszany bagienny  

W tym bardzo rzadko spotykanym siedli-
sku najliczniej występuje (dominuje) nawozak 
ściółkowy Philonthus decorus, którego udział 
w zgrupowaniu sięga 30%. Następne miejsca 
w strukturze zgrupowania zajmują kusak czer-
wonopokrywy Staphylinus erythropterus i gładzik 
rdzawotrzonek Atheta hypnorum. Znaczną liczeb-
nością i obecnością w próbach odznaczają się tak-
że inne gatunki borowe: zadziorka mrówkolubna 

Drusilla canaliculata i dziurawcowiec wczesno-
wiosenny Ischnosoma splendidum, oraz gatunki 
właściwe ekosystemom bagiennym, jak grubasik 
gniady Olophrum assimile, tyranka szafirokrywka 
Platydracus fulvipes, raźnik płowobrzegi Tachinus 
laticollis. Na tym siedlisku stwierdzono obecność 
gładzika arktycznego Atheta arctica, północne-
go elementu naszej fauny. Ogółem 75 gatunków, 
w tym 5 reliktowych, 55 leśnych. 

Fot. 67. (P.F.)
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5.1.1.1.7. Las mieszany świeży  

(A.R.)

W tym siedlisku dominuje w sposób abso-
lutny nawozak ściółkowy Philonthus decorus, 
którego liczebność jest tu 10-krotnie większa 
niż następnego gatunku w strukturze zgru-
powania – raźnika płowobrzegiego Tachinus 
laticollis, i 20-krotnie większa niż raźnika po-
spolitego Tachinus rufipes. Mniej licznie od 
wymienionych w lesie mieszanym świeżym 
występuje ponad 100 gatunków kusakowa-
tych, a wśród nich właściwe lasom liściastym 
bystrzyk ściółkowy Rugilus rufipes i żezoń 
krasnokrywy Othius punctulatus oraz właści-
we siedliskom borowym kusak czerwonopo-
krywy Staphylinus erythropterus, hubna bru-
natna Mycetoporus lepidus lub wszędobylski 
gładzik grzybiarek Atheta fungi. Liczne są tu 
gatunki  tylko w tym siedlisku stwierdzone. 
Ogółem 125 gatunków, w tym 12 reliktowych,  
111 leśnych.

 ▪ Raźnik płowobrzegi Tachinus laticollis
 ▪ Raźnik pospolity Tachinus rufipes

Raźnik płowobrzegi zamieszkuje północną 
część Euroazji, zaś pokrewny mu raźnik pospo-
lity, zajmujący podobny obszar, żyje również 
w Ameryce Północnej. Oba gatunki występu-
ją w lasach żyznych, wilgotnych, najchętniej 
z drzewami liściastymi, spotykane są także na 
terenach otwartych. 
Ich rozwój związany jest z gnijącymi szczątkami 
roślinnymi, w których prowadzą drapieżny tryb 
życia, atakując małe bezkręgowce. W poszuki-
waniu ofiar, które najczęściej są w ruchu, posłu-
gują się zmysłem dotyku, którego ciała czucio-
we znajdują się u larw na narządach gębowych, 
a u postaci dorosłych głównie na czułkach. Stąd 
charakterystyczne zachowanie polujących raź-
ników – u larw szybkie ruchy głową w różnych 
kierunkach, u postaci dorosłych ruchy czułków. 

Fot. 68.
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Obok pokarmu zwierzęcego raźniki mogą po-
bierać inny pokarm: gnijące szczątki roślinne, 
zwłaszcza pokryte błoną mikroorganizmów, 
oraz pyłek kwiatowy. Żaden z tych pokarmów 
nie zapewnia jednak możliwości prawidłowego 
rozwoju i rozmnażania, do tych celów potrzeb-
ny jest pokarm białkowy.
Raźniki mają jedno pokolenie w roku. Okres 
rozmnażania obejmuje okres od maja do lip-
ca. Kopulacja trwa 15–20 minut, przy czym 
samiec znajduje się na ciele samicy, obejmu-
jąc przednimi nogami jej przedtułów. Samice 

produkują pojedyncze, białe, lekko wydłużo-
ne, gładkie jaja. W zależności od temperatury 
otoczenia larwy opuszczają jaja po kilku lub 
kilkunastu dniach. Larwa przechodzi 2 linie-
nia i pod koniec III stadium tworzy w glebie 
zagłębienie – komorę, w której się przepo-
czwarcza. Młode osobniki pojawiają się po 
kilku lub kilkunastu dniach, a z początkiem 
jesieni przechodzą w stan diapauzy – spoczyn-
ku. Tak więc łączna długość rozwoju gatunków 
raźników Tachinus mieści się w przedziale od 
3 do 10 tygodni.

5.1.1.1.8. Las mieszany wilgotny  

(W.G.)

Najliczniejszym gatunkiem zgrupowania 
jest nawozak ściółkowy Philonthus decorus, 
a niewiele ustępuje mu kusak czerwonopokry-
wy Staphylinus erythropterus. Znaczną liczebno-
ścią charakteryzują się gładzik grzybiak Atheta 

crassicornis, gładzik rdzawotrzonek Atheta 
hypnorum i dziurawcowiec wczesnowiosenny 
Ischnosoma splendidum, co upodabnia omawia-
ne zgrupowanie kusakowatych do zgrupowania 
występującego na siedlisku boru mieszanego 

Fot. 69.
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wilgotnego. Specyficzność i odrębność tych sie-
dlisk wyróżniają występujące w opisywanym 
zgrupowaniu głównie 2 dość licznie tu występu-
jące gatunki: grubasik gniady Olophrum assimi-
le i tyranka szafirokrywka Platydracus fulvipes. 
Ogółem 112 gatunków, w tym 8 reliktowych,  
86 leśnych.

 ▪ Grubasik gniady Olophrum assimile
Jest gatunkiem europejskim ściółkowo-

-powierzchniowym, występującym w lasach 
i na torfowiskach. Szczególnie wybiera gle-
by bagienne ze stale wilgotną ściółką liściastą. 
W biotopie dość równomiernie rozmieszczony, 
prowadzi stosunkowo osiadły tryb życia i stąd 
obecny przy małej liczebności w przeważającej 
liczbie pobranych prób.

5.1.1.1.9. Las mieszany bagienny  

(W.G.)

W siedlisku tym dominuje nawozak ściółko-
wy Philonthus decorus, a pozycję subdominan-
tów zajmują gładzik grzybiak Atheta crassicornis 
i grubasik gniady Olophrum assimile. Następ-
nymi według malejącej liczebności są: gładzik 

towarzyski Atheta sodalis, dziurawcowiec wcze-
snowiosenny Ischnosoma splendidum, gładzik 
rdzawotrzonek Atheta hypnorum, raźnik pło-
wobrzeżegi Tachinus laticollis, marga ściółkowa 
Quedius fuliginosus. Omawiane zgrupowanie 

Fot. 70.
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różni się wyraźnie od zgrupowania z lasu mie-
szanego wilgotnego brakiem wśród dominan-
tów kusaka czerwonopokrywego Staphylinus 
erythropterus, a od zgrupowania z boru mie-
szanego wilgotnego zdecydowanie mniejszym 
udziałem tyranki szafirokrywki Platydracus 
fulvipes. Różnice w porównaniu ze zgrupowa-
niem z lasu świeżego są bardzo znaczne, po-

legają głównie na braku niektórych gatunków 
lub ich znacznie mniej licznym występowaniu. 
Dotyczy to m.in. kusaka czerwonopokrywego, 
nawozaka gajowego, a nawet nawozaka ściół-
kowego, którego dominacja w zgrupowaniu 
z lasu świeżego, wynosząca 70%, jest największa 
z odnotowanych. Ogółem 114 gatunków, w tym  
8 reliktowych, 59 leśnych.

Fot. 71. Nawozak gajowy 
Philonthus laevicollis 

11,2

Fot. 72. Grubasik gniady 
Olophrum assimile 

4,2

Fot. 73. Wilgotniak  
czarnogłowy  
Anthobium atrocephalum 

3,2

Fot. 74. Skoropędek  
ciemnoszek  
Sepedophilus immaculatus 

3,0

Fot. 75. Szorstkogonek 
krótkopokrywy  
Liogluta microptera 

3,6

Fot. 76. Ostronóżka  
bagienna  
Oxypoda acuminata 

3,6

Fot. 77. Grzyboń  
bladordzawy  
Parabolitobius formosus 

6,3

Fot. 78. Wydłużak mokrotek 
Xantholinus longiventris 

8,2
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5.1.1.1.10. Las świeży  

(T.M.)

W tym siedlisku dwóch zespołów grądowych 
absolutnym dominantem jest nawozak ściół-
kowy Philonthus decorus, którego osobniki sta-
nowią ponad 70% całego zgrupowania. Udział 
pozostałych 130 gatunków jest odpowiednio 
znacząco mniejszy: nawozak gajowy Philonthus 
laevicollis i raźnik płowobrzegi Tachinus laticollis 
(po 4,0%), kusak czerwonopokrywy Staphylinus 
erythropterus (2,9%), na dalszych pozycjach raź-
nik pospolity Tachinus rufipes, wilgotniak czar-
nogłowy Anthobium atrocephalum, skoropędek 
ciemnoszek Sepedophilus immaculatus. Wśród 
pozostałych o najmniejszej liczebności jest szereg 
gatunków reliktowych właściwych lasom natu-
ralnym lub klimatowi północnemu, a wśród nich 
piłatek mchowy Syntomium aeneum. Ogółem 
113 gatunków, w tym 7 reliktowych, 98 leśnych.

 ▪ Nawozak gajowy Philonthus laevicollis
Zamieszkuje Europę, głównie obszary górskie. 
Występuje także w północno-wschodniej czę-
ści środkowej Europy od Gdańska i Białowie-
ży poprzez Warmię i Mazury do Estonii, gdzie 
uważany jest za relikt okresu międzylodowco-
wego. Zajmuje głównie gleby moreny ablacyj-
nej. Licznie występuje w lasach wyżynnych po-
łudniowej Polski na siedliskach lasu świeżego. 
Drapieżca.

 ▪ Piłatek mchowy Syntomium aeneum
Rozsiedlony od zachodniej Europy po Kau-
kaz. W Polsce na nizinach i w górach, zawsze 
w miejscach silnie wilgotnych, z bogatą pokry-
wą mszystą. Charakterystyczny dla siedlisk la-
sowych. Biologia nieznana.

Fot. 79.
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5.1.1.1.11. Las wilgotny  

(A.R.)

Najliczniejsze w zgrupowaniu są nawozak 
ściółkowy Philonthus decorus i kusak czerwo-
nopokrywy Staphylinus erythropterus, co upo-
dabnia omawiane zgrupowanie do zgrupowania 
na siedlisku lasu mieszanego bagiennego. Różni 
się ono jednak od tego zgrupowania znaczną 
liczebnością wilgotniaka czarnogłowego An-
thobium atrocephalum, raźnika płowobrzegiego 
Tachinus laticollis, raźnika pospolitego Tachinus 
rufipes i ostronóżki bagiennej Oxypoda acumi-
nata. Ważnym wyróżnikiem ekofaunistycznym 
w stosunku do siedlisk bagiennych jest tu po-
wszechna obecność bystrzyka ściółkowego 
Rugilus rufipes. Gatunkiem reliktowym epoki 

polodowcowej jest tu gładzik krasnokrywek 
Atheta consanquinea znany dotąd z Polski tyl-
ko z obszarow górskich. Ogółem 129 gatunków, 
w tym 9 reliktowych, 111 leśnych.

 ▪ Wilgotniak czarnogłowy  
Anthobium atrocephalum

Występuje w północnej części północnej pół-
kuli, żyje w ściółce wilgotnych lasów i w innych 
podmokłych miejscach z bogatą warstwą roz-
kładających się szczątków roślinnych. Najwięk-
szą liczebność tego gatunku obserwuje się w ol-
sie jesionowym, a następnie w opisywanym lesie 
wilgotnym.

Fot. 80.
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5.1.1.1.12. Ols jesionowy  

(W.G.)

Jest to zgrupowanie o największej liczbie ga-
tunków. W Puszczy Białowieskiej stwierdzono 
ich 135. Tak jak we wszystkich wilgotnych i ży-
znych siedliskach dominuje tu nawozak ściółko-
wy Philonthus decorus, a kolejny pod względem 
liczebności jest raźnik pospolity Tachinus rufipes, 
gatunek związany z zasobami pokarmowymi 
zawartymi w gnijącej roślinności. Na dalszych 

miejscach w strukturze ilościowej zgrupowania  
znalazły się: raźnik płowobrzegi Tachinus laticol-
lis, wilgotniak czarnogłowy Anthobium atroce-
phalum, szorstkogonek krótkopokrywy Liogluta 
microptera, ostronóżka bagienna Oxypoda acumi-
nata, grubasik gniady Olophrum assimile i zadzior-
ka mrówkolubna Drusilla canaliculata. Ogółem  
135 gatunków, w tym 9 reliktowych, 99 leśnych.

Fot. 81.

Fot. 82. Kąsawiec  
dołkowany  
Tasgius melanarius 17,8

Fot. 83. Myśliczek  
żółtoczułki  
Stenus impressus  

3,8 Fot. 84. Ryżak  
synantrop  
Gyrohypnus  
angustatus  7,2
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5.1.1.1.13. Ols typowy  

(A.R.)

Zgrupowanie nieco uboższe pod względem 
liczby stwierdzonych gatunków niż zgrupowanie 
występujące w olsie jesionowym. W jego skład 
wchodzą jednak gatunki o dużej wartości fauni-
stycznej, nienotowane na innych siedliskach, jak 
debrówka ściółkowa Ocyusa picina, ziemiornik 
wielkoskroniec Arpedium brachypterum, cho-
wańczyk czarnogłów Dropephylla ioptera.
Dominują jednak, podobnie jak w lesie miesza-
nym bagiennym i w lesie wilgotnym, nawozak 
ściółkowy Philonthus decorus (40%) i kusak 
czerwonopokrywy Staphylinus erythropterus 
(ok. 20% osobników zgrupowania). Na dalszych 

miejscach lokują się zadziorka mrówkolubna 
Drusilla canaliculata, wilgotniak czarnogłowy 
Anthobium atrocephalum, grubasik gniady Olo-
phrum assimile, gładzik grzybiarek Atheta fungi, 
gładzik towarzyski Atheta sodalis i szorstkogo-
nek krótkopokrywy Liogluta microptera. 
Liczna obecność kusaka czerwonopokrywego 
Staphylinus erythropterus i mały udział osobni-
ków raźnika pospolitego Tachinus rufipes wy-
raźnie odróżniają zgrupowanie kusakowatych 
olsu typowego od zgrupowania olsu jesionowe-
go. Ogółem 126 gatunków, w tym 12 gatunków 
reliktowych, 82 gatunki leśne.

Fot. 85.
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5.1.1.1.14. Pokrewieństwo zgrupowań kusakowatych  
różnych typów siedliskowych lasu w Puszczy Białowieskiej

Pokrewieństwo lub podobieństwo zgrupo-
wań gatunków jest miarą statystyczną, ustaleniu 
której służą odpowiednie wzory matematyczne. 
O pokrewieństwie zgrupowań owadów, w tym 
zgrupowań kusakowatych, decyduje obecność 
w porównywanych zgrupowaniach tych samych 
gatunków, ich liczebność lub stałość w próbach. 
Można wyróżnić 4 główne grupy gatunków 
o odmiennych preferencjach siedliskowych:

I. O słabej preferencji wobec typów siedlisko-
wych lasu.

II. Właściwe lasom liściastym.

III. Osiągające największą liczebność w lasach 
mieszanych i borach mieszanych.

IV. Borowe, czasem także liczne w borach mie-
szanych, rzadziej w lasach.

Do I grupy należy przede wszystkim kusak czer-
wonopokrywy Staphylinus erythropterus, bardzo 
licznie występujący w całym zasięgu 13 siedlisk. 
Szczególnie preferuje wilgotne lasy, ale jego li-
czebność jest też znaczna w świeżych borach 
mieszanych i lasach mieszanych. Gorsze warunki 
znajduje na siedliskach bagiennych, aczkolwiek 
i tam często zajmuje pozycję dominującą.
Podobną preferencję wykazuje równie szeroko 
rozpowszechniony w różnych siedliskach, ale 
najliczniejszy w świeżych i wilgotnych lasach 
mieszanych i borach mieszanych, gładzik grzy-
biarek Atheta fungi. Do tej samej grupy prefe-
rencji siedliskowej należą: gładzik grzybiak 
Atheta crassicornis, gładzik towarzyski Atheta 
sodalis, ziemiec guzkowany Geostiba circellaris, 
ryżak synantrop Gyrohypnus angustatus, wy-
dłużak borowy Xantholinus tricolor i wydłużak 
mokroleśny Xantholinus laevigatus.
Do gatunków właściwych lasom liściastym na-
leżą te, których zasięgi siedliskowe ograniczają 
się do lasów, lasów mieszanych, bagiennych, 
wilgotnych, rzadziej świeżych (I podgrupa) oraz 
gatunki o podobnych preferencjach, ale obec-
ne też w borach mieszanych (II podgrupa). Do 

I podgrupy należą m.in.: raźnik płowobrzegi 
Tachinus laticollis, ostronóżka bagienna Oxypo-
da acuminata, raźnik pospolity Tachinus rufipes, 
wilgotniak czarnogłowy Anthobium atrocepha-
lum, kąsawiec dołkowany Tasgius melanarius 
i szorstkogonek krótkopokrywy Liogluta mi-
croptera; do II podgrupy zaliczane są: nawozak 
ściółkowy Philonthus decorus, a także bystrzyk 
ściółkowy Rugilus rufipes i pokrewne mu pod 
względem ekologicznym gatunki.
Bystrzyk ściółkowy Rugilus rufipes osiąga opti-
mum siedliskowe w lasach mieszanych, a tak-
że w borach mieszanych. Szczególnie preferuje 
siedliska wilgotne, w mniejszym stopniu świeże. 
Unika terenów bagiennych, siedlisk borowych, 
gleb kwaśnych o pH poniżej 4,5. Podobne pre-
ferencje siedliskowe wykazują: nasiernica my-
dłokrywka Lathrobium brunnipes, drałun ciem-
noplecy Ilyobates nigricollis, żezoń krasnokrywy 
Othius punctulatus, marga ściółkowa Quedius 
fuliginosus. Są więc dobrymi bioindykatorami 
warunków glebowych i możliwości hodowli ga-
tunków liściastych lasotwórczych.
Wśród gatunków borowych wyróżnia się te, któ-
re preferują siedliska bagienne i wilgotne, jak: 
zadziorka mrówkolubna Drusilla canaliculata, 
gładzik rdzawotrzonek Atheta hypnorum, hubna 
brunatna Mycetoporus lepidus i hurtniczek ple-
coszczecik Zyras cognatus, lub występujące na 
siedliskach świeżych, częściowo wilgotnych, spo-
tykane licznie w borach mieszanych, a unikające 
lasów i lasów mieszanych, takie jak: dziurawco-
wiec wczesnowiosenny Ischnosoma splendidum, 
gładzik gagatek Atheta gagatina, skoropędek 
Marshama Sepedophilus marshami, skoropędek 
ciemnoszek Sepedophilus immaculatus i hubna 
czerwonopleca Mycetoporus rufescens.
W powyższej klasyfikacji nie mieszczą się ga-
tunki mniej lub bardziej stenotopowe, związane 
z jednym lub kilkoma spokrewnionymi siedli-
skami, które byłyby na tyle licznie reprezentowa-
ne, że mogłyby być traktowane (wykorzystane) 
jako wskaźnikowe wobec wyróżnianych siedlisk 
leśnych i odpowiadających im zgrupowań ku-
sakowatych. Tylko 2 gatunki, według dotych-
czasowego stanu wiedzy, odpowiadają takim  

Kusakowate_srodek.indd   45 7/3/17   9:33 AM



46

kryteriom: nawozak gajowy Philonthus laevi-
collis, ograniczony do lasu świeżego i lasu wil-
gotnego, oraz tyranka szafirokrywka Platydra-
cus fulvipes, typowy hygrofil zasiedlający bory 
bagienne i wilgotne, sporadycznie występujący 
w innych bagiennych i wilgotnych typach lasu.

* * *

Uwzględniając powyżej opisane charakterystyki 
13 zgrupowań kusakowatych, można pokusić 
się o sporządzenie struktury związków podo-
bieństwa między nimi.
Analizy struktury dominacyjnej zgrupowań, 
a więc zależności ilościowych między gatun-
kami, dokonano przez zastosowanie programu 
statystycznego zwanego metodą Warda lub me-
todą drzewa (rys. 15).
Metoda pozwoliła na wyróżnienie 2 wyraźnie 
różnych grup zgrupowań kusakowatych. Grupę 
zgrupowań z siedlisk borowych (Bśw, BMw, Bw, 
Bb) i grupę zgrupowań z pozostałych 9 siedlisk 
lasów i borów mieszanych, lasów, olsów, borów 
i lasów bagiennych. Istotą podziału jest brak 
na siedliskach borowych nawozaka ściółkowe-
go jako pierwszego dominanta (na siedlisku 
BMw zajął on drugą pozycję, oddając pierwszą 
kusakowi czerwonopokrywemu), gdy na 9 po-
zostałych siedliskach okazał się on absolutnym 
dominantem. Z rysunku 15 wynika, że odległo-
ści euklidesowe między grupami zgrupowań na 
tych siedliskach charakteryzują się dużym po-

dobieństwem, a weryfikacja statystyczna wyni-
ków wykazała, że zarysowane i opisane różnice 
w podobieństwie wyróżnionych zgrupowań nie 
są istotne. Istotnie różne okazały się podobień-
stwa dominacji w grupie siedlisk borowych. 
Na rysunku 16 przedstawiono więc struktury 
gatunków dominujących w poszczególnych 
zgrupowaniach na różnych poziomach podo-
bieństwa zgrupowań. Kusak czerwonopokrywy 
Staphylinus erythropterus i dziurawcowiec wcze-
snowiosenny Ischnosoma splendidum decydo-
wały tu o podobieństwie zgrupowań, podczas 
gdy obecność lub brak zadziorki mrówkolubnej 
Drusilla canaliculata, hurtniczka plecoszczecika 
Zyras cognatus decydowały bardziej o różni-
cach. Zdecydowane różnice między zgrupowa-
niami były kształtowane przez gatunki liczne 
lub dominujące w 1 lub 2 zgrupowaniach, jak 
gładzik gagatek Atheta gagatina (w Bśw) czy 
tyranka szafirokrywka Platydracus fulvipes 
w zgrupowaniu z siedliska boru bagiennego. 
W ten sposób wyróżniono grupę zgrupowań 
z Bśw i BMw z dominującym kusakiem czerwo-
nopokrywym Staphylinus erythropterus i gru-
pę zgrupowań z siedlisk Bw i Bb z dominującą 
zadziorką mrówkolubną Drusilla canaliculata. 
Wreszcie bardziej odległa w skali podobieństw 
okazała się grupa wszystkich zgrupowań, a bez-
pośrednio grupy zgrupowań Bśw, BMw, Bw i Bb  
z dominującymi zadziorką mrówkolubną Dru-
silla canaliculata, kusakiem czerwonopokry-
wym Staphylinus erythopterus i innymi (rys. 16).
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Rys. 15. Dendrodiagram ilustrujący metodą Warda podobieństwo dominacji zgrupowań ściółkowo-glebowych  
kusakowatych (wg Smoleńskiego i Szujeckiego 2001)
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Rys. 16. Podobieństwo faunistyczne zgrupowań 
epigeicznych kusakowatych w starodrzewach 
różnych typów siedliskowych lasu Puszczy 
Białowieskiej, wyróżnione na podstawie  
metody Warda (patrz rys. 15); uwzględniono 
gatunki dominujące i subdominujące (oryg.)

0 600 1200

Kusakowate_srodek.indd   47 7/3/17   9:33 AM



48

Zgrupowania z siedlisk lasowych, lasów i borów 
mieszanych, bagiennych, olsów charakteryzu-
ją się ogromną przewagą ilościową nawozaka 
ściółkowego Philonthus decorus nad innymi 
gatunkami oraz dominacją tego gatunku we 
wszystkich zgrupowaniach kusakowatych. 
W 6 zgrupowaniach w grupie gatunków do-
minujących zarejestrował się kusak czerwono-
pokrywy Staphylinus erythropterus. W borach 
mieszanych i lasach mieszanych w grupie gatun-
ków dominujących często ujawniały się gatunki 
z rodzaju gładzik Atheta (grzybiarek, grzybiak, 
rdzawotrzonek). W lasach świeżych, wilgot-
nych, olsach na tej pozycji znalazły się raźniki 
Tachinus (płowobrzegi i pospolity), a w olsach 
dodatkowo wilgotniak czarnogłowy Anthobium 
atrocephalum. 
System wyróżnił tu 4 grupy podobnych do sie-
bie grup zgrupowań: 2 o najwyższym stopniu 
podobieństwa (różnice niepotwierdzone staty-
stycznie) z siedlisk LMś, Lśw, Lw oraz z siedlisk 
OlJ, Ol. Nieco bardziej prawdopodobne jest 
ich połączenie, w którym dominują nawozak 
ściółkowy Philonthus decorus, kusak czerwo-
nopokrywy Staphylinus erythropterus, raźnik 
płowobrzegi Tachinus laticollis, raźnik pospolity 
Tachinus rufipes i wilgotniak czarnogłowy An-
thobium atrocephalum. Na nieco wyższym po-
ziomie wiarygodności statystycznej znalazły się 
grupy zgrupowań z siedlisk BMśw, LMśw oraz 
BMb, LMb, a szczególnie ich połączenie, w któ-
rym dominują nawozak ściółkowy Philonthus 
decorus, kusak czerwonopokrywy Staphylinus 

erythropterus, hurtniczek plecoszczecik Zyras 
cognatus, gładzik rdzawotrzonek Atheta hypno-
rum, raźnik płowobrzegi Tachinus laticollis.
Ostatecznie wspólnym dla zgrupowań opisywa-
nych 9 siedlisk jest zgrupowanie (grupa zgrupo-
wań) z dominującymi nawozakiem ściółkowym 
Philonthus decorus, kusakiem czerwonopokry-
wym Staphylinus erythropterus, raźnikiem pło-
wobrzegim Tachinus laticollis, raźnikiem pospo-
litym Tachinus rufipes, grubasikiem gniadym 
Olophrum assimile.
Godne podkreślenia jest to, że większe podobień-
stwo dominacji, o słabej co prawda statystycznie 
korelacji, łączy zgrupowania z BMśw i LMśw, 
podczas gdy podobieństwo między LMśw i Lśw 
jest zdecydowanie słabsze, co jest zgodne z kla-
syfikacją botaniczną, która łączy LMśw i BMśw 
w krajobrazie IV, zaś Lśw i LMw w krajobrazie I. 
Analizy statystyczno-zoocenotyczne wskaza-
ły, że podobieństwo dominacji między para-
mi zgrupowań i między szeregiem zgrupowań 
jest bardzo różne. Wynikałoby stąd, że warun-
ki wodne, wilgotnościowe, żyzność gleby mają 
większe znaczenie dla formowania się zgrupo-
wań i związków kusakowatych między nimi 
niż typ roślinności. Stąd też wynika położenie 
krajobrazowe zgrupowania kusakowatych z lasu 
wilgotnego, które w klasyfikacji zoocenologicz-
nej ciąży do zgrupowań siedlisk bagiennych na 
równinach akumulacji biogenicznej krajobrazu 
II, a nie krajobrazu I lasów grądowych na rów-
ninach moreny dennej, jak to jest w klasyfikacji 
fitosocjologicznej.
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5.1.1.2. Zgrupowania kusakowatych siedlisk borowych na niżu polskim

5.1.1.2.1. Bory świeże użytkowane zrębami zupełnymi

5.1.1.2.1.1. Zespół Peucedano-Pinetum w centralnej Polsce  

(W.G.)

Zdecydowanie dominują tu dwa gatunki: 
ziemiec guzkowany Geostiba circellaris i żezoń 
leśny Othius subuliformis. Dalsze miejsca zaj-
mują: wydłużak pospolity Xantholinus linearis, 
zadziorka mrówkolubna Drusilla canaliculata, 
dziurawcowiec wczesnowiosenny Ischnosoma 
splendidum, hubna brunatna Mycetoporus le-
pidus i wydłużak borowy Xantholinus tricolor. 
Charakterystycznym gatunkiem w tym zespole 
jest myśliczek borowiec Stenus geniculatus.

 ▪ Żezoń leśny Othius subuliformis
Rozprzestrzeniony w Europie od Półwyspu Ibe-
ryjskiego po północną Skandynawię, w Europie 
Środkowej sięga na południowy wschód nie da-
lej jak do środkowej Austrii. Zamieszkuje tereny 
leśne, ale sporadycznie spotykany w innych śro-
dowiskach. Żyje w ściółce lasów liściastych, mie-
szanych i iglastych na nizinach, w górach sięga 
do dolnej granicy regla górnego, w którym jest 
zastępowany przez inne gatunki rodzaju. Szcze-
gólnie liczny w borze świeżym, także w BMw, 
Bw. Zdecydowanie unika terenów bagiennych; 
jego udział w strukturze zgrupowań kusakowa-
tych w lesie wilgotnym i lesie mieszanym ba-
giennym, a zwłaszcza w olsie jesionowym, jest 
znikomy. W warunkach borowych jego liczeb-

ność jest wprost proporcjonalna do grubości 
ściółki, w związku z czym dobrze charakteryzu-
je tempo i okres regeneracji tamtejszej fauny po 
zrębie zupełnym, wyraźnie zwiększając swoją 
liczebność od przełomu fazy młodnika z drągo-
winą, by osiągnąć maksimum liczebności w sta-
rodrzewach bądź starszych drągowinach. Dra-
pieżca, atakujący małe stawonogi, szczególnie 
w ich wczesnych stadiach rozwojowych.

 ▪ Ziemiec guzkowany Geostiba circellaris
Gatunek eurosyberyjski, znany też z północnej 
Afryki i Turcji. W całej Europie powszechny. 
W Polsce przede wszystkim w lasach, ale też 
w zadrzewieniach, na łąkach, miedzach. W la-
sach preferuje siedliska Bśw, Bw, LMw, natomiast 
w Lśw, Lw, OlJ jego udział w strukturze domina-
cyjnej zgrupowań kusakowatych jest najmniej-
szy. Nie wynika stąd jednoznacznie, jakie bli-
skie sobie typy siedliskowe lasu sprzyjają temu 
gatunkowi. Z dotychczasowych badań wynika, 
że jest on stałym elementem w borach sosno-
wych w zespołach Peucedano-Pinetum i Leuco-
bryo-Pinetum, gdzie zasiedla najliczniej tereny 
z cienką warstwą ściółki dobrze się rozkładającej.  
Gospodarka zrębowa eliminuje go ze składu 
zgrupowań, do których powraca, gdy drzewostan 

Fot. 86.
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osiąga około 30–40 lat. Jego liczebność ulega jed-
nak silnym zmianom, podobnie jak i preferencje 
siedliskowe lub wiek drzewostanu. Należy więc 

do pospolitych gatunków na zrębach w warun-
kach siedlisk lasowych i lasów mieszanych. Bio-
nomia rozwoju i pokarm nieznane.

5.1.1.2.1.2. Zespół Leucobryo-Pinetum w zachodniej Polsce  

(W.G.)

Zgrupowania kusakowatych odznaczają się tu 
większym udziałem gatunków wilgociolubnych, 
czego przykładem jest duża liczebność hubny 
czerwonoplecej Mycetoporus rufescens, gładzika 
czarnego Atheta nigra, myśliczka żółtoczułkiego 
Stenus impressus oraz zmienną (bardzo wysoką 
lub niską) liczebnością żezonia leśnego Othius 
subuliformis i ziemca guzkowanego Geostiba cir-
cellaris. W tej sytuacji stałą wysoką (ale nie naj-

wyższą) dominacją charakteryzują się zadziorka 
mrówkolubna Drusilla canaliculata i skoropędek 
Marshama Sepedophilus marshami. Na dalszych 
miejscach w szeregu liczebności występują: wy-
dłużak pospolity Xantholinus linearis, hubna 
brunatna Mycetoporus lepidus i kusak czerwono-
pokrywy Staphylinus erythropterus. Charaktery-
stycznym gatunkiem w zgrupowaniu jest hubna 
czerwonopleca Mycetoporus rufescens.

Fot. 87.

5.1.1.2.2. Zespół nadmorskiego boru bażynowego Empetro nigri-Pinetum  

(W.G.)

Na siedlisku nadmorskiego boru bażyno-
wego gatunkiem dominującym w zgrupowaniu 
kusakowatych jest kusak czerwonopokrywy 
Staphylinus erythropterus, a subdominantami 
są zadziorka mrówkolubna Drusilla canalicula-

ta i wydłużak mokrotek Xantholinus longiven-
tris. Kolejne miejsca w strukturze zgrupowania 
zajmują: żezoń leśny Othius subuliformis, truś 
grubobrzeżek Acidota crenata i dziurawcowiec 
wczesnowiosenny Ischnosoma splendidum.

Fot. 88.
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5.1.1.2.3. Bór suchy Cladonio-Pinetum (zdegradowane bory świeże)  

(W.G.)

W tym typie roślinności nie prowadzo-
no badań, których wyniki byłyby publikowa-
ne. Można jednak wymienić kilka gatunków  
charakterystycznych dla lasów ze zwartą  
pokrywą chrobotkową. Są to: myśliczek bo-

rowiec Stenus geniculatus, marga wolooczna 
Quedius boops, marga czarnogłowa Quedius 
nigriceps, ostronóżka chrobotkowa Oxypoda 
abdominalis i ostronóżka marszczona Oxypoda 
brachyptera.

Fot. 89.

Fot. 90. Marga wolooczna 
Quedius boops

5,0
Fot. 91. Hubna  
ciemnopotyliczna  
Mycetoporus clavicornis  

3,1

Fot. 94. Myśliczek borowiec 
Stenus geniculatus  

4,2

Fot. 95. Smaglik wrzosowiskowy  
Astenus procerus 

4,8

Fot. 96. Marga czarnogłowa 
Quedius nigriceps 

8,0

Fot. 92. Tyranka  
wrzosowiskowa  
Platydracus stercorarius  

15,5
Fot. 93. Wydłużak  
pospolity  
Xantholinus linearis  

7,5
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5.1.1.3. Siedliska lasowe

5.1.1.3.1. Las mieszany  

(W.G.)

W środkowej Polsce reprezentowany m.in. 
przez kontynentalny bór mieszany zespół lesz-
czynowy, w którym absolutnym dominantem 
jest nawozak ściółkowy Philonthus decorus, a na 
kolejnych, dalszych, ale i dalekich pod wzglę-
dem liczebności miejscach, znajdują się żezoń 
krasnokrywy Othius punctulatus i świeżacinek 
pospolity Omalium rivulare. Następne gatunki, 
a wśród nich bystrzyk ściółkowy Rugilus rufi-

pes, występują w ilościach śladowych. Mimo 
znacznie uboższego w porównaniu z Puszczą 
Białowieską składu gatunkowego stwierdzono 
tu gatunki, które mogą być uważane za relikty 
lasów naturalnych, jak nagrzybnik bladordzawy 
Parabolitobius formosus, grzyboń krasnokrywek 
Bolitobius castaneus, grzyboń mchowy Bolito-
bius cingulatus i raźnik wydłużony Tachinus 
elongatus.

Fot. 97.
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5.1.1.3.2. Buczyna pomorska  

(W.G.)

Na Pomorzu Środkowym siedlisko lasu  
mieszanego świeżego zajmuje zespół Luzulo 
pilosae-Fagetum buczyna pomorska. Zdecydo-
wanym dominantem zgrupowania kusakowa-
tych jest nawozak ściółkowy Philonthus decorus 
(ponad 50% udziału osobników), a subdomi-

nantami żezoń krasnokrywy Othius punctula-
tus i marga bukowinowa Quedius lateralis. Ten 
ostatni z wymienionych jest gatunkiem wyróż-
niającym dla buczyn pomorskich. Pozostałe ga-
tunki należą do typowych dla lasów liściastych, 
z małym udziałem gatunków borowych.

Fot. 98.
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5.1.1.4. Zmienność zgrupowań kusakowatych w czasie i przestrzeni, i jej przyczyny

Należy jednoznacznie stwierdzić, że najpo-
spolitszą cechą ekosystemów, biocenoz czy zgru-
powań jest przede wszystkim zmienność w czasie 
i przestrzeni. Następuje ona pod wpływem róż-
nych czynników, stresów środowiskowych i po-
woduje zmiany w strukturach zespołów i zgrupo-
wań, przede wszystkim przestawienia gatunków 
w strukturze dominacyjnej, zmianę ich wartości 
dominacyjnej. Można też założyć, że powtarzal-
ność struktur dominacyjnych w zgrupowaniach 
kusakowatych, nawet w bardzo naturalnych 
starodrzewach, jakimi są drzewostany Puszczy 
Białowieskiej, nie musi występować w dłuższych 
okresach. W lasach gospodarczych zmienność 
taka jest zjawiskiem zwykłym i częstym stosow-
nie do sztucznego odnowienia lasu, zwłaszcza 
stosowania zrębów zupełnych.
Na siedlisku boru świeżego w zespole Peuce-
dano-Pinetum w najstarszej klasie wiekowej 
drzewostanów dominuje ziemiec guzkowany 
Geostiba circellaris, a subdominantami są żezoń 
leśny Othius subuliformis i dziurawcowiec wcze-
snowiosenny Ischnosoma splendidum. Dalsze 
miejsca w hierarchii dominacyjnej zajmują: wy-
dłużak pospolity Xantholinus linearis i zadzior-
ka mrówkolubna Drusilla canaliculata. 
Usunięcie drzewostanu jest zdarzeniem ka-
tastrofalnym, a proces regeneracji fauny trwa 
dziesięciolecia. W okresie kilkuletnich upraw 
pozycje dominantów zajmują gatunki z rodzaju 
skorogonek Tachyporus (skorogonki: stonko-
waty T. chrysomelinus, czarnobrzeżek T. hypno-
rum), a następnymi są wydłużak pospolity Xan-
tholinus linearis, głowacz krasnogonek Amischa 
analis i marga wolooczna Quedius boops. 
W okresie młodników najliczniej występuje 
dziurawcowiec wczesnowiosenny Ischnosoma 
splendidum, co jest pierwszym sygnałem zna-
czącego powrotu fauny leśnej i procesów rege-
neracyjnych. Następne miejsca zajmują: my-
śliczek borowiec Stenus geniculatus, zadziorka 
mrówkolubna Drusilla canaliculata, skorogo-
nek czarnobrzeżek Tachyporus hypnorum, wy-
dłużak pospolity Xantholinus linearis. Wreszcie 
w drzewostanach 40–60-letnich powraca jako 
dominant ziemiec guzkowany Geostiba circel-
laris, a jako subdominanty żezoń leśny Othius 
subuliformis, dziurawcowiec wczesnowiosenny 

Ischnosoma splendidum i dalej kolejno: skoro-
pędek ciemnoszek Sepedophilus immaculatus 
i zadziorka mrówkolubna Drusilla canaliculata.
Na siedlisku boru świeżego w zespole Leucobryo- 
-Pinetum, w starodrzewach dominantem jest 
żezoń leśny Othius subuliformis, a dalsze pozy-
cje wśród najliczniejszych zajęły: wydłużak po-
spolity Xantholinus linearis, ziemiec guzkowany 
Geostiba circellaris, hubna brunatna Mycetopo-
rus lepidus, hubna czerwonopleca Mycetoporus 
rufescens, hubna ciemnopotyliczna Mycetoporus 
clavicornis. Sukcesja wtórna w tym zespole po 
zdjęciu drzewostanu zrębem zupełnym wyra-
ża się dominacją hubny brunatnej Mycetopo-
rus lepidus i głowacza krasnogonka Amischa 
analis w uprawch, margi woloocznej Quediuas 
boops i myśliczka borowca Stenus geniculatus 
w młodnikach, żezonia leśnego Othius subu-
liformis i ziemca guzkowanego Geostiba circel-
laris w drągowinach, żezonia leśnego Othius 
subuliformis i hubny ciemnopotylicznej Myce-
toporus clavicornis w starszych drągowinach, 
by w drzewostanach ponad 40-letnich przybrać 
strukturę docelową z żezoniem leśnym Othius 
subuliformis i ziemcem guzkowanym Geostiba 
circellaris jako dominantami.
Po 20 latach przedstawiona tu struktura domi-
nacyjna zgrupowania kusakowatych w zespole 
Leucobryo-Pinetum uległa daleko posuniętym 
zmianom, z których najważniejszą w starszych 
drzewostanach był silny spadek liczebności do-
minanta żezonia leśnego Othius subuliformis  
na rzecz hubny czerwonoplecej Mycetoporus  
rufescens, ziemca guzkowanego Geostiba cir-
cellaris i skoropędka Marshama Sepedophilus  
marshami.
Przypuszczalnym powodem pojawienia się za-
stępczych struktur dominacyjnych były zmiany 
w środowisku leśnym polegające na dopływie 
związków azotowych z atmosfery, a także na 
zwiększonym opadzie szczątków roślinnych 
i ekskrementów gąsienic jako efektu silnej gra-
dacji brudnicy mniszki w połowie lat 80.
XX w., co doprowadziło do zwiększenia trofii 
siedliska borowego, wzrostu zawartości próch-
nicy w glebie mineralnej, a tym samym do wzro-
stu wilgotności górnej warstwy profilu glebowe-
go. Do dalszych czynników sprawczych zmian 
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Fot. 99. Skorogonek  
czarnobrzeżek  
Tachyporus hypnorum  

3,5

Fot. 102. Raźnik  
obrzeżony  
Tachinus marginellus  

4,1 Fot. 103. Nawozak  
szerokogłowy  
Philonthus carbonarius  

7,0

Fot. 100. Głowacz 
krasnogonek  
Amischa analis  

2,2

Fot. 101. Marga  
bukowinowa  
Quedius lateralis  

12,5

w strukturze zgrupowań kusakowatych należą: 
zmiany w sposobach gospodarowania w lesie, 
zmniejszenie zwarcia drzewostanów, zmiany 
w sposobach zagospodarowania terenów przy-
ległych do lasów. 
Gwałtowne załamanie liczebności żezonia le-
śnego Othius subuliformis, zanik gatunków 
właściwych grubej przegrzybiałej ściółce i wy-
raźny wzrost liczebności ziemca guzkowanego 
Geostiba circellaris, gatunku wrażliwego na in-
tensywność mineralizacji materii organicznej, 
wskazują na postępujące zmniejszenie grubości 
ściółki, zmniejszenie stosunku C:N, zmniejsze-
nie zagęszczenia osobników innych gatunków 
w zgrupowaniu jako czynniki sprawcze zmiany 
struktury dominacyjnej zgrupowania kusako-
watych w pełnej skali wiekowej drzewostanów 
sosnowych.
Najbardziej jednak powszechną zmiennością 
środowisk każdego zespołu leśnego są lokalne 
odchylenia od schematu przypisanemu temu 
środowisku (typowi lasu, siedlisku). Dobrze 
rysuje się to dla zespołu nadmorskiego boru 
bażynowego, ale jest obecne na każdym odpo-
wiednio dużym powierzchniowo biotopie – 
siedlisku leśnym. Zróżnicowanie (zmienność) 

środowiska wynikająca tu z ukształtowania 
wydm piaskowych pozwoliła wyróżnić 4 stop-
nie wilgotności fragmentów omawianego siedli-
ska – skrajnie suche, suche, świeże i wilgotne. 
Analogicznie kształtowało się zróżnicowanie 
struktury dominacyjnej kusakowatych:

1. Fragmenty skrajnie suche – tyranka wrzoso-
wiskowa Platydracus stercorarius, hubna bru-
natna Mycetoporus lepidus, wydłużak mokrotek 
Xantholinus longiventris.

2. Fragmenty suche – hubna brunatna Myceto-
porus lepidus, dziurawcowiec wczesnowiosenny 
Ischnosoma splendidum, ziemiec guzkowany 
Geostiba circellaris.

3. Fragmenty świeże – kusak czerwonopokrywy 
Staphylinus erythropterus, hubna brunatna My-
cetoporus lepidus, dziurawcowiec wczesnowio-
senny Ischnosoma splendidum.

4. Fragmenty wilgotne – kusak czerwonopokry-
wy Staphylinus erythropterus, truś grubobrzeżek 
Acidota crenata, nagrzybnik bladordzawy Para-
bolitobius formosus.
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Fot. 105. Skorogonek  
przyciemniony  
Tachyporus pusillus  

2,5

Fot. 108. Podgłazik  
bukowinowy  
Domene scabricollis  

7,2 Fot. 109. Moczarówka  
ruczajanka  
Ocalea picata  

4,5

Fot. 106. Marga  
szerokopleca  
Quedius umbrinus  

6,5
Fot. 107. Marga  
ciekawska  
Quedius fumatus  

8,0

Fot. 104. Nawozak pospolity  
Philonthus cognatus  

11,2

Rys. 17. Larwa z boku (wg Szujeckiego)  

Rys. 18–20. Poczwarka: 18 – z góry, 19 – z boku, 20 – z dołu (wg Szujeckiego)

18. 19. 20.
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 ▪ Tyranka wrzosowiskowa  
Platydracus stercorarius

Występuje w Europie, na Kaukazie, w Turkme-
nii i Azji Mniejszej. W Polsce na nizinach we 
właściwych jej siedliskach – ubogich borach 
sosnowych, w miejscach suchych, nasłonecz-
nionych, o piaszczystych glebach. Postacie 
dorosłe pojawiają się w końcu lipca, a mak-
simum ich pojawu przypada na koniec sierp-
nia. W warunkach laboratoryjnych chrząszcze 
umieszczone w słoikach do połowy wypełnio-
nych piaskiem i suchą ściółką wygrzebywały 

nieregularne cylindryczne korytarze skierowa-
ne poziomo w różne strony. Czasami wycho-
dziły na powierzchnię „gruntu”, poszukując 
pokarmu (małe kawałki gotowanego mięsa, 
które wciągały do korytarzy i tam konsumo-
wały). Po upływie 3 tygodni pojawiły się larwy, 
przebywające na końcu korytarzy pionowych 
i o łukowatym przebiegu długości 5–8 cm. 
W korytarzach przemieszczały się bez zmia-
ny kierunku ustawienia ciała „dół–góra–dół”. 
Pokarmem były owady bezskrzydłe Apterygota 
i martwe mrówki hurtnice Lasius.

5.1.2. Lasy wyżynne

Stan poznania zgrupowań kusakowatych dna lasu, ściółki i gleby w lasach wyżynnych jest słabszy 
niż w lasach nizinnych i górskich.

5.1.2.1. Las wyżynny świeży  

(W.G.)

Na przedgórzu sudeckim w lesie wyżynnym 
świeżym (żyzna buczyna sudecka) do najliczniej 
występujących gatunków należą: nawozak sze-
rokogłowy Philonthus carbonarius, nawozak po-
spolity Philonthus cognatus i skorogonek przy-
ciemniony Tachyporus pusillus, a więc gatunki 

wszędobylskie, nie leśne, a dalej moczarówka 
ruczajanka Ocalea picata i marga szerokopleca 
Quedius umbrinus. Charakterystycznymi ga-
tunkami zespołu są marga ciekawska Quedius 
fumatus, podgłazik bukowinowy Domene sca-
bricollis i nawozak gajowy Philonthus laevicollis.

Fot. 110.
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5.1.2.2. Las wyżynny łęgowy  

(S.A.)

W lesie wyżynnym łęgowym wyróżniają się: 
moczarówka ruczajanka Ocalea picata, skoro-
gonek czarnobrzeżek Tachyporus hypnorum, 
narożek ściółkowy Habrocerus capillaricornis, 
marga szerokopleca Quedius umbrinus, nawo-
zak ściółkowy Philonthus decorus i bystrzyk 
ściółkowy Rugilus rufipes.

 ▪ Nawozak pospolity Philonthus cognatus
Rozmieszczony szeroko na obszarze euro-sybe-
ryjskim oraz w Ameryce Północnej. Znany jest 
z całej Polski jako mieszkaniec pól, lasów, obrze-
ży wód, gdzie wybiera miejsca bogate w gni-
jące szczątki organiczne. W lasach optymalne 
warunki rozwoju znajduje na siedlisku lasu li-
ściastego i lasu mieszanego w zespołach Quer-
co-Carpinetum i Fageto-Quercetum. Występuje 
także w olszynach, borach mieszanych i borach 
świeżych, gdzie jednak jest mniej liczny i na 
ogół ograniczony do miejsc charakteryzujących 
się obecnością grubej ściółki liściastej. W borze 
świeżym najchętniej grupuje się pod kępami do-
mieszkowych gatunków liściastych, a na jesieni 
pod kępami wrzosu na zrębach.W odróżnieniu 
od pokrewnego nawozaka ściółkowego Philon-
thus decorus jest jednak mniej wymagający wo-

bec wilgotności gleby, co umożliwia zasiedlanie 
stanowisk otwartych, jakimi są tereny rolnicze.
Maksimum aktywności dorosłych chrząsz-
czy przypada na późną wiosnę, szczególnie na 
czerwiec. Odżywiają się najchętniej martwymi 
małymi bezkręgowcami, w ich braku prowadzą 
drapieżny tryb życia, atakując głównie małe 
larwy owadów, np. ryjkowcowatych, otrupków, 
muchówek, a nawet, gdy nie ma innego pokar-
mu, także larwy osnui gwiaździstej. Nawozaki 
wygryzają w żywych larwach osnui otwory po 
stronie grzbietowej lub brzusznej i wyjadają 
miękkie części ciała. Żerując na osobnikach 
martwych, odgryzają fragmenty ciała i zano-
szą w żuwaczkach z uniesioną głową do szcze-
lin w glebie i innych zaciemnionych kryjówek, 
gdzie następuje pożeranie zdobyczy. U nawoza-
ków występuje trawienie zewnętrzne: pokarm 
jest pokrywany brunatną wydzieliną przewodu 
pokarmowego i po rozkładzie spożywany. Po-
zostałe szczątki pokarmu przybierają wówczas 
porowatą strukturę i zlepiając się z glebą, tworzą 
mniejsze lub większe bryłki, w których następu-
ją procesy rozkładu. Zaniepokojone usiłują jak 
najszybciej ukryć się pod liśćmi, fragmentami 
ściółki, grudkami gleby i w innych podobnych 

Fot. 111.
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miejscach, po czym zatrzymują się w bezruchu, 
lekko zginając ciało i kierując głowę pod jego 
spód.
Kopulacja chrząszczy przypada na wiosnę, od 
końca kwietnia do końca czerwca. Samiec dosta-
je się na grzbiet samicy, przytrzymuje ją żuwacz-
kami za tylną część głowy, a po wprowadzeniu 
prącia do narządów płciowych samicy przekręca 
się w przeciwną stronę tak, że owady są złączo-
ne końcami odwłoków. Samice są w tym czasie 
niespokojne i biegając, ciągną za sobą samce, 
które z reguły mają mniejsze wymiary ciała. Czas 
trwania kopulacji waha się od kilkudziesięciu se-
kund do 3,5 minuty. Składanie jaj rozpoczyna się 
w około 8 dni po pierwszej kopulacji i trwa po-
nad 7 tygodni, a owady powtarzają w tym czasie 
kilkakrotnie akt kopulacyjny.
Jaja składane są zwykle grupami po 2–4 sztuki, 
rzadziej pojedynczo pod grudkami gleby, naj-
chętniej, a może i obowiązkowo, w miejscach, 
gdzie znajdują się szczątki pokarmu pozostałe 
po żerowaniu postaci dorosłych. Jedna samica 
składa mniej niż 20 jaj, a proces ten zajmuje 
około 2 miesięcy.
Stadium jaja trwa 3–10 dni, najczęściej 5–6. 
Długość jaja wynosi 1,9–2,2 mm, szerokość 
1,2–1,3 mm. Jego zarys jest owalny, barwa bia-
ła, ze słabym seledynowym odcieniem. Rzeźba 
powierzchni bogata, z szeregami żeberek i pła-
skich pasów biegnących przez całą długość jaja  
(rys. 4). Larwa opuszczając jajo, powoduje jego 
rozerwanie w okolicy części wierzchołkowej.

Świeżo wylęgła larwa jest całkowicie biała, 
a pełne wybarwienie osiąga po 3–4 godzinach. 
Przebywa w pobliżu pokarmu i odżywia wy-
łącznie rozkładającymi się szczątkami zwierzę-
cymi pozostawionymi przez postacie dorosłe. 
Po upływie 5–7 dni linieje i od tego momentu 
staje się bardziej ruchliwa i drapieżna, atakuje 
małe larwy owadów. Ofiara zostaje pochwycona 
żuwaczkami, przeniesiona w zaciszne miejsce 
i tam zjedzona. Larwy III stadium prowadzą 
podobnie jak larwy II stadium drapieżny tryb 
życia, a dostępność żywych ofiar warunkuje 
proces odżywiania się i przeżycia (rys. 17).
Po około 3 tygodniach od wylęgu larwa wy-
grzebuje w powierzchniowej warstwie gleby 
jamkę – komorę poczwarkową, w której prze-
bywa łukowato zgięta przez 6–8 dni, następnie 
się przepoczwarcza (rys. 18–20). Postać dorosła 
wylęga się po 17–18 dniach, co zwykle przypa-
da na sierpień. Tak więc całkowity rozwój form 
młodocianych trwa około 40–50 dni. W ciągu 
roku występuje jedno pokolenie. Zimuje postać 
dorosła.

 ▪ Moczarówka ruczajanka Ocalea picata
Higrofilny i ciepłolubny gatunek rozprzestrze-
niony w całej Europie z wyjątkiem jej najbar-
dziej północnych części, a także w północnej 
Afryce. W Polsce głównie w południowej i za-
chodniej części kraju na piaszczystych i szlami-
stych obrzeżach wód, w wilgotnych lasach pod 
mchem.

5.1.3. Lasy górskie

5.1.3.1. Zgrupowania kusakowatych w Karpatach Wschodnich

Dominującym gatunkiem w skali wszyst-
kich poznanych zgrupowań kusakowatych 
ściółki leśnej okazał się żezoń przemienny 
Othius permutatus. Następne pod względem 
liczebności są: myśliczek karpacki Stenus car-
pathicus, marga reglowa Quedius paradisianus, 
marga jasnobrzega Quedius collaris, wałecznica 
karpacka Leptusa carpathica i wałecznica koro-
neńska Leptusa koronensis. Mniejsze znaczenie 

w kształtowaniu struktury zgrupowań mają: 
gładzik Leonharda Atheta leonhardi, wilgotniak 
czarnogłowy Anthobium atrocephalum, marga 
górska Quedius obscuripennis, myśliczek wyso-
kokarpacki Stenus obscuripes, wałecznica alpej-
ska Leptusa alpicola, ziemiec guzkowany Geosti-
ba circellaris, moczarówka punktowana Ocalea 
badia, żezoń połoniniec Othius transsilvanicus 
i szorstkogonek wydłużony Liogluta longiuscula.
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Fot. 112. Żezoń przemienny 
Othius permutatus  

6,7

Fot. 113. Myśliczek karpacki 
Stenus carpathicus  

2,8

Fot. 114. Marga reglowa 
Quedius paradisianus  

7,7

Fot. 115. Marga jasnobrzega 
Quedius collaris  

7,2

Fot. 116. Wałecznica  
karpacka  
Leptusa carpathica  

3,0

Fot. 117. Gładzik Leonharda 
Atheta leonhardi  

3,6

Fot. 118. Marga górska 
Quedius obscuripennis  

9,5

Fot. 119. Moczarówka  
punktowana Ocalea badia  

3,8
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5.1.3.1.1. Olszynki: karpacka i bagienna  

(S.A.)

Fauna olszynek stanowi mieszaninę gatun-
ków górskich i niżowych z dużym udziałem ga-
tunków zamieszkujących najrozmaitsze środo-
wiska. W olszynce karpackiej dominuje żezoń 
przemienny Othius permutatus, w olszynce 
bagiennej marga reglowa Quedius paradisianus. 
Do liczniejszych w obu zgrupowaniach należą 
gatunki niżowe – ziemiec guzkowany Geosti-
ba circellaris i skorogonek opasany Tachyporus  
obtusus.

 ▪ Marga reglowa Quedius paradisianus
Występuje w górach środkowej i południowo-
-wschodniej Europy, Kaukazu i Azji Mniejszej. 
Żyje w ściółce leśnej w reglu dolnym i górnym, 
najczęściej w pobliżu strumieni. Drapieżca larw 
muchówek, małych ślimaków.

Fot. 120. Olszynka bagienna
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5.1.3.1.2. Buczyna karpacka  

(W.G.)

Gatunkiem najliczniejszym jest żezoń 
przemienny Othius permutatus, a następnymi: 
myśliczek karpacki Stenus carpathicus, mar-
ga jasnobrzega Quedius collaris, moczarówka 
punktowana Ocalea badia i wilgotniak czar-
nogłowy Anthobium atrocephalum. W pobliżu 
górnej granicy lasu licznie występują także ga-
tunki właściwe połoninom, jak gładzik Leon-
harda Atheta leonhardi i myśliczek wysokokar-
packi Stenus obscuripes. 
Gatunkiem charakterystycznym dla tego środo-
wiska, ale występującym nielicznie, jest myśli-
czek jaworowy Stenus parcior.

 ▪ Żezoń przemienny Othius permutatus
Gatunek ten, opisany niedawno z Bieszczadów 
Zachodnich, znany był też, pod błędną nazwą 
Othius crassus, z innych części Karpat Wschod-
nich. Wykazany ponadto z Karpat Południo-
wych oraz Tatr Wysokich. W Bieszczadach 
szczególnie liczny w buczynie karpackiej, ale 
znany z wszelkich tamtejszych środowisk, łącz-
nie z zaroślami olszy zielonej i połoninami. Dra-
pieżny jako larwa i postać dorosła.

 ▪ Myśliczek karpacki Stenus carpathicus
Gatunek o występowaniu ograniczonym do Kar-
pat, Sudetów i Czeskiego Lasu. W Bieszczadach 
wszędzie w mszystej warstwie lasu. Drapieżca, 
którego głównym pożywieniem są owady bez-
skrzydłe – skoczogonki biorące czynny udział 
w rozdrabnianiu martwej materii roślinnej.  

Fot. 121.

(W.G.)Fot. 122.
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5.1.3.1.3. Lasy mieszane  

(S.A.)

Dominują tutaj dwa gatunki: myśliczek kar-
packi Stenus carpathicus i wałecznica karpacka 
Leptusa carpathica, które zasiedlają głównie 
ściółkę leszczynową zalegającą na żyznej, głębo-
kiej glebie na dnie parowów. Na dalszych pozy-
cjach lokują się: marga reglowa Quedius para-
disianus, żezoń przemienny Othius permutatus, 
moczarówka punktowana Ocalea badia, ostro-
nóżka grzybiarka Oxypoda alternans i żezoń 
krasnokrywy Othius punctulatus. Sporadycznie 
występują tu gatunki połoninowe, a zwłaszcza 
żezoń połoniniec Othius transsilvanicus i wa-
łecznica alpejska Leptusa alpicola.

 ▪ Wałecznica karpacka Leptusa carpathica
Obejmuje swym zasięgiem cały łuk Karpat, 
częściej jednak występuje we wschodniej jego 
części. W Bieszczadach gatunek rozsiedlony 
od zespołu olszynki karpackiej aż po połoniny 
i skaliste partie szczytowe. Prowadzi dość osia-
dły tryb życia, przebywając w ściółce leśnej, któ-
rej zasiedlone mikroorganizmami szczątki są 
jego przypuszczalnym pokarmem.

Fot. 123.

Fot. 124. Myśliczek  
wysokokarpacki  
Stenus obscuripes  

3,2

Fot. 125. Wałecznica  
alpejska  
Leptusa alpicola  

1,7

Fot. 126. Szorstkogonek 
ogólnogórski  
Liogluta wuesthoffi  

4,3

Fot. 127. Wałecznica  
kosówkowa  
Leptusa flavicornis  

1,2
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5.1.3.1.4. Bory świerkowe  

(W.G.)

Podobnie jak w buczynach najliczniej wy-
stępującym tu gatunkiem jest żezoń przemien-
ny Othius permutatus, a następny to marga ja-
snobrzega Quedius collaris. Subdominantami 
zgrupowania są: wałecznica alpejska Leptusa 
alpicola, marga reglowa Quedius paradisianus, 
myśliczek karpacki Stenus carpathicus, a dalszy-
mi – wałecznica karpacka Leptusa carpathica 
i szorstkogonek wydłużony Liogluta longiuscu-
la. Zgrupowanie różni się od innych wysoką 
pozycją wałecznicy alpejskiej Leptusa alpicola, 
gatunku połoninowego, który szczególnie do-
minował w obecności innych gatunków poło-
ninowych w świerczynach nad górnym Sanem, 
oraz nieliczną obecnością gatunków borowych, 
jak wydłużak borowy Xantholinus tricolor, 

żezoń leśny Othius subuliformis i skorogonek 
czarnobrzeżek Tachyporus hypnorum.

 ▪ Marga jasnobrzega Quedius collaris
Gatunek górski znany z Europy Południowej 
(Włochy) i Środkowej (Alpy austriackie, Sudety, 
Karpaty Zachodnie, Bieszczady). Zamieszku-
je głównie piętro regli i tereny powyżej górnej 
granicy lasu. Żyje w ściółce leśnej, najchętniej 
w pobliżu strumieni. Drapieżca.

 ▪ Wałecznica alpejska Leptusa alpicola
Gatunek górski zasiedlający cały łuk karpacki. 
Geofil żyjący wśród wilgotnych mchów i korze-
ni traw. W Bieszczadach na połoninach i przy 
górnej granicy lasów bukowych.

Fot. 128.
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5.1.3.2. Zgrupowania kusakowatych w Karpatach Zachodnich

Największe powierzchnie zajmują tu buczy-
na karpacka, bór mieszany dolnoreglowy i kar-
packi bór świerkowy. Dla tych środowisk le-
śnych w warstwie dna lasu charakterystyczne 
są raźnik drzewosoczniak Tachinus proximus 
i żezoń leśny Othius subuliformis, występujące 
w około 80–90% prób. Środowisko dolnoreglo-
we, a więc buczyna karpacka, bór mieszany dol-
noreglowy, różni się od boru górnoreglowego 

obecnością nawozaka ściółkowego Philonthus 
decorus i margi siatkokrywki Quedius plagiatus. 
Zgrupowanie kusakowatych olszynki karpackiej 
charakteryzuje się pewnym podobieństwem do 
zgrupowania z buczyny karpackiej, ale też du-
żym udziałem gatunków niżowych i znaczną 
obecnością gatunków wilgociolubnych, właści-
wych temu środowisku.

5.1.3.2.1. Olszynka karpacka  

(S.A.)

Dominują tu wilgotniak czarnogłowy An-
thobium atrocephalum i raźnik gładkokrywek 
Tachinus corticinus, a gatunkami towarzyszą-
cymi są m.in.: nasiernica krępa Lathrobium ge-
minum, nawozak ściółkowy Philonthus decorus, 
raźnik obrzeżony Tachinus marginellus, ziemiec 
guzkowany Geostiba circellaris i wydłużak po-
spolity Xantholinus linearis.

 ▪ Raźnik gładkokrywek Tachinus corticinus
Szeroko rozprzestrzeniony w Eurazji. Należy do 
gatunków wszędobylskich związanych w roz-
woju z obecnością wszelkich form rozkładającej 
się materii organicznej. Występuje w różnych 
typach lasu, ale częściej na siedliskach lasowych 
niż borowych.

Fot. 129.
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Fot. 130. Raźnik  
gładkokrywek  
Tachinus corticinus  

3,6

Fot. 131. Raźnik  
drzewosoczniak  
Tachinus proximus  

7,0

Fot. 132. Nawozak  
czarnogłowy  
Philonthus succicola  

11,7

Fot. 133. Żezoń reglowiec 
Othius lapidicola  

7,7

Fot. 134. Marga kosówkowa 
Quedius cincticollis  

6,0

Fot. 135. Zbójca smolisty 
Ocypus macrocephalus  

21,5

Fot. 136. Marga  
reglowo-kosówkowa  
Quedius punctatellus  

6,0

Fot. 137. Szorstkogonek 
wydłużony  
Liogluta longiuscula  

3,7
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5.1.3.2.2. Buczyna karpacka  

(W.G.)

Gatunkami dominującymi w warstwie ściół-
ki i gleby są: nawozak czarnogłowy Philonthus 
succicola, raźnik płowobrzegi Tachinus laticollis, 
marga reglowa Quedius paradisianus i nawozak 
ściółkowy Philonthus decorus, które stwierdza 
się w 65–85% prób. Mniej licznie występują my-
śliczek karpacki Stenus carpathicus, żezoń reglo-
wiec Othius lapidicola i podgłazik bukowinowy 
Domene scabricollis, które uważa się za charak-
terystyczne dla leśnej fauny karpackiej, z wyjąt-
kiem Karpat Wschodnich.

 ▪ Nawozak czarnogłowy  
Philonthus succicola

Jeden z największych (10,0–13,5 mm długości) 
i efektywnych drapieżców, występujący w Euro-

pie i na Syberii, po góry Ałtaju. Jego pokarmem 
są głównie larwy much zasiedlające odchody, 
trupy i wszelkie szczątki organiczne o odpo-
wiedniej masie i formie rozkładu. Żyje zarów-
no w lasach, jak i terenach niezadrzewionych. 
Biologia rozwoju podobna jak u innych nawo-
zaków.

 ▪ Podgłazik bukowinowy  
Domene scabricollis

Endemiczny gatunek europejski występujący 
w górach i na przedgórzach Europy Środkowej 
i Bałkanów. Typowy mieszkaniec bukowych 
lasów regla dolnego. W Polsce w Karpatach 
Zachodnich, Sudetach i w lasach wyżynnych 
przedgórza.

Fot. 138.

Kusakowate_srodek.indd   67 7/3/17   9:35 AM



68

5.1.3.2.3. Bór mieszany dolnoreglowy  

(W.G.)

Podobnie jak w buczynie karpackiej w tym 
zgrupowaniu zauważalny jest udział raźnika 
płowobrzegiego Tachinus laticollis, margi re-
glowej Quedius paradisianus i nawozaka ściół-
kowego Philonthus decorus, ale też margi jasno-

brzegiej Quedius collaris, gatunku właściwego 
górskiej strefie regli. Gatunkami wyłącznymi dla 
tego środowiska są: gładzik czterofałdek Atheta 
monticola, gładzik mrowiskowy Atheta myrme-
cobia i drałun ciemnoplecy Ilyobates nigricollis.

Fot. 139.
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5.1.3.2.4. Karpacki bór świerkowy  

(W.G.)

Zgrupowanie kusakowatych odróżnia się tu 
od zgrupowań zespołów dolnoreglowych bra-
kiem szeregu gatunków, w tym przede wszyst-
kim brakiem gatunków z rodzaju nawozak 
Philonthus. Do cech pozytywnych zgrupowania 
należy zaliczyć obecność gatunków znanych 
z wyższych położeń górskich, np. zbójcy smoli-
stego Ocypus macrocephalus, margi kosówkowej 
Quedius cincticollis (dominant), margi górskiej 
Quedius obscuripennis i margi reglowo-kosów-
kowej Quedius punctatellus.

 ▪ Marga kosówkowa Quedius cincticollis
Gatunek górski znany z północnych Bałkanów, 
Alp Wschodnich oraz Karpat słowackich i pol-
skich. Zajmuje strefę regla górnego i środowiska 
subalpejskie. (W Bieszczadach prawie wyłącznie 
w strefie połonin i wychodni skalnych w strefie 
szczytowej. Sporadycznie w lasach na wysokości 
powyżej 500 m n.p.m.).

Fot. 140.
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5.1.3.3. Zgrupowania kusakowatych w Sudetach

5.1.3.3.1. Górnoreglowe bory świerkowe  

(W.G.)

W skali całego łańcucha Sudetów najliczniej 
występującym gatunkiem jest gładzik górsko-
śnieżny Atheta tibialis (26,7%), a następnymi 
są: gładzik poszukiwany Atheta aeneipennis 
(18,6%), marga reglowo-kosówkowa Quedius 
punctatellus (10,6%), wilgotniak wciętoplecy 
Anthobium melanocephalum (3,4%). W poszcze-
gólnych pasmach górskich układ gatunków do-
minujących jest mniej lub bardziej specyficzny. 
Gładzik górskośnieżny Atheta tibialis dominuje 
tylko w Górach Bialskich i na Śnieżniku Kłodz-
kim, podczas gdy gładzik poszukiwany Atheta 
aeneipennis w 3 pasmach: Czarnej Górze, Kar-

konoszach i Górach Izerskich. W Górach So-
wich gatunki te spotykane są sporadycznie lub 
ich brak. Marga reglowo-kosówkowa Quedius 
punctatellus zajmuje znaczące miejsce w struk-
turze zgrupowań tylko na Śnieżniku Kłodzkim. 
W Górach Sowich struktura najliczniej wy-
stępujących gatunków jest następująca: kusak 
czerwonopokrywy Staphylinus erythropterus, 
świeżacinek ściółkowy Omalium caesum, wil-
gotniak wciętoplecy Anthobium melanocepha-
lum i ziemiec guzkowany Geostiba circellaris, 
co zbliża to zgrupowanie do siedlisk borowych 
nizinnych.

Fot. 141.

Kusakowate_srodek.indd   70 7/3/17   9:35 AM



71

 ▪ Gładzik górskośnieżny Atheta tibialis 
Występuje w wyższych położeniach górskich 
środkowej Europy, najliczniej w pobliżu płatów 
śnieżnych, potoków. W Sudetach obecny na 
wysokości 800–1300 m n.p.m., w Karpatach Za-
chodnich na Babiej Górze na wysokości 1500–
1600 m n.p.m. 

 ▪ Marga reglowo-kosówkowa  
Quedius punctatellus

Gatunek rozprzestrzeniony w górach Europy  
Środkowej i Południowej od Pirenejów po 
Bałkany. Zasiedla głównie regiel górny i strefę  
alpejską.

Fot. 145. Świeżacinek ściółkowy  
Omalium caesum  

3,0
Fot. 146. Protek karbowany 
Proteinus crenulatus  

2,4

Fot. 142. Gładzik górskośnieżny  
Atheta tibialis  

2,5

Fot. 143. Gładzik poszukiwany  
Atheta aeneipennis  

3,4

Fot. 144. Wilgotniak wciętoplecy  
Anthobium melanocephalum  

3,7
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5.1.3.3.2. Dolnoreglowe bory świerkowe  

(W.G.)

Bory świerkowe w reglu dolnym już przed 
wiekami zajęły siedliska lasów liściastych. Pozo-
stałością tego procesu jest obecność wśród naj-
liczniejszych gatunków raźnika wąskobrzeżka 
Tachinus pallipes i raźnika płowobrzegiego Ta-
chinus laticollis, być może także gładzika grzy-
biarka Atheta fungi. Dla regla górnego Sudetów 
charakterystyczna jest obecność gładzika gór-
skośnieżnego Atheta tibialis – gatunku alpej-
skiego, który i w borach świerkowych regla dol-
nego należy do najliczniejszych w zgrupowaniu. 

Na dalszych pozycjach stwierdzono występo-
wanie tu gatunków związanych z owocnikami 
grzybów lub przegrzybiałą ściółką, jak protek 
karbowany Proteinus crenulatus, świeżacinek 
ściółkowy Omalium caesum, grzybotocz leśny 
Lordithon lunulatus i ostronóżka grzybiarka 
Oxypoda alternans. Nielicznie występują gatun-
ki górskie: marga reglowo-kosówkowa Quedius 
punctatellus, marga alpejska Quedius alpestris, 
jak również charakterystyczny dla buczyn pod-
głazik bukowinowy Domene scabricollis.

Fot. 147.
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5.1.3.3.3. Górski bór bagienny  

(P.F.)

Występuje jako część największego w Górach 
Bystrzyckich re zerwatu torfowisk wysokich 
i obejmuje grupę torfowisk wysokich leśnych 
Pino mugo-Sphagnetum.
Gatunkami budującymi zgrupowanie kusakowa-
tych są nasiernica błyszcząca Lathrobium termi-
natum i żezoń reglowiec Othius lapidicola, jako 

najliczniejsze, a dalej – nagrzybnik bladordza-
wy Parabolitobius formosus i ostronóżka leśno- 
mchowa Oxypoda annularis. Gatunkami wyróż-
niającymi zgrupowanie są m.in.: żezoń reglo-
wiec Othius lapidicola, mechówka leśna Mniusa  
incrassata, nawozak zielonogłowy Philonthus  
rotundicollis i myśliczek górski Stenus gracilipes.

Fot. 148.

Fot. 149. Słońcolubek 
złotowłos  
Dinothenarus fossor  

18,5

Fot. 152. Ostronóżka  
leśnomchowa  
Oxypoda annularis  2,3

Fot. 153. Myśliczek górski 
Stenus gracilipes  4,3

Fot. 150. Marga  
alpejska  
Quedius alpestris  

5,0

Fot. 151. Nasiernicówka 
lśniącokrywka  
Tetartopeus terminatus  

7,3

Kusakowate_srodek.indd   73 7/3/17   9:35 AM



74

5.2. Kusakowate różnych środowisk dna lasu

5.2.1. Runo leśne i krzewy

Runo leśne i krzewy są miejscem jedynie 
okresowego pobytu kusakowatych przecho-
dzących rozwój w środowisku glebowym lub 
nadrzewnym, gdzie znajdują warunki do speł-
nienia podstawowych czynności życiowych, 
zdobycia pokarmu, spotkania płci przeciwnej. 
Tak zachowują się niektóre gatunki z podro-
dziny skorogonków Tachyporinae (skorogon-
ki: stonkowaty Tachyporus chrysomelinus, opa-
sany T. obtusus, czarnobrzeżek T. hypnorum, 
szerokoplecy T. solutus, oraz raźnik obrze-
żony Tachinus marginellus), liczne myśliczki  
Steninae (myśliczki: dwukoniec Stenus tarsa-
lis i żółtonogi S. flavipes), żarlinki Paederinae  

(żarlinki: kosmopolita Paederus fuscipes i gro-
madny P. riparius) oraz świeżacinki Omalii-
nae. O ile te pierwsze są drapieżcami i polują 
na owady o miękich okrywach ciała, np. mszy-
ce, jaja owadów roślinożernych, to świeżacin-
ki Omaliinae (chowańce: czarny Phyllodrepa 
nigra i wiśniowy Ph. floralis oraz inne, prze-
chodzące rozwój larwalny w środowisku gle-
bowym lub nadrzewnym) korzystają z pyłków 
i nektaru kwiatów lub wręcz odżywiają się de-
likatnymi liśćmi, pręcikami i innymi częściami 
kwiatów (pyłkolub olchowiec Amphichroum 
canaliculatum, kwiatożyjek poziomkowiec  
Eusphalerum minutum). 

Fot. 155. Skorogonek  
stonkowaty Tachyporus  
chrysomelinus  

3,7

Fot. 156. Skorogonek opasany 
Tachyporus obtusus  

4,0

Fot. 157. Skorogonek  
szerokoplecy  
Tachyporus solutus  

3,4

Fot. 154. Pyłkolub olchowiec 
Amphichroum canaliculatum  

4,8

Kusakowate_srodek.indd   74 7/3/17   9:35 AM



75

 ▪ Skorogonek czarnobrzeżek  
Tachyporus hypnorum

Rozprzestrzeniony na obszarze eurosyberyj-
skim i w północnej części Azji. W Polsce pospo-
lity w różnych środowiskach. Chrząszcze są ak-
tywne od końca kwietnia. Po 2–5 tygodniach od 
rozpoczęcia aktywności przystępują do kopula-
cji i składania jaj, co trwa do czerwca. Jaja wy-
dłużone, białe. Samica nosi jaja przez kilkanaście  

minut przyklejone do końca odwłoka, pokry-
wając je okruchami gleby, po czym umieszcza 
je pod grudkami ziemi, małymi kamieniami 
i w podobnych miejscach. W optymalnej tem-
peraturze 25°C samica składa 25–40 jaj. Roz-
wój embrionalny może się odbywać w tempe-
raturze od 10 do 29° C i jego długość waha się 
odpowiednio od 27 do 6 dni. Wyrośnięte larwy 
w glebie na głębokości 0,5–3 cm sporządzają 

Fot. 159. Myśliczek żółtonogi  
Stenus flavipes  

3,2

Fot. 160. Chowaniec wiśniowy 
Phyllodrepa floralis  

4,0

Fot. 161. Kwieciożyjek poziomkowiec  
Eusphalerum minutum  

2,3

Fot. 158. Żarlinek kosmopolita 
Paederus fuscipes  

7,0
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elipsoidalną kolebkę poczwarkową. Poczwarka 
rozwija się w temperaturze od 15 do 27°C w cza-
sie od 11 do 6,5 dni. Cały rozwój może trwać 
od 19 do 36 dni średnio. Młode chrząszcze po-
jawiają się od lipca do września. W ciągu roku 
występuje jedno pokolenie. 
Larwy i postacie dorosłe są drapieżne. Odży-
wiają się larwami muchówek, jajami chrząsz-
czy i innych owadów, mszycami oraz skoczo-
gonkami. Larwy mogą pobierać także pokarm 
roślinny, ale bez karmy zwierzęcej nie kończą 
rozwoju. W larwach skorogonka czarnobrzeżka 
pasożytuje jeden z przedstawicieli błonkoskrzy-
dłych (Centistes lucidator).

 ▪ Chowaniec czarny Phyllodrepa nigra
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, 
na Syberii i w półncnej części Azji. Żyje w gniaz-
dach ptaków, spróchniałych dziuplach drzew, 
a najczęściej obserwuje się go na kwiatach roślin 
zielnych i krzewiastych, np. głogu, gdzie wyjada 
pyłek kwiatowy.

 ▪ Kwieciożyjek poziomkowiec  
Eusphalerum minutum 

Gatunk eurosyberyjski, powszechny w Euro-
pie i Polsce głównie na wilgotnych łąkach oraz 
w prześwietlonych fragmentach wilgotnych la-
sów, olszynach i olszynkach, gdzie rosną rośliny 
o żółtych kwiatach (Caltha, Ranunculus), w któ-
rych ogryza delikatne pręciki i zlizuje pyłek.

5.2.2. Grzyby

Rozmieszczenie kusakowatych na grzybach 
naziemnych jest bardzo nieregularne zarówno 
pod względem gatunkowym, jak i liczby osob-
ników. Na rozpatrywaną wielkość ma także 
wpływ gatunek grzyba, stopień jego rozwoju, 
typ ekosystemu i stopień jego naturalności. 
W Polsce nie prowadzono systematycznych 
badań nad strukturą fauny grzybów naziem-
nych, nie mniej jednak na podstawie dotych-
czasowych publikacji można spodziewać się, że 
w tym środowisku występuje co najmniej 200 
gatunków, spośród których tylko kilkadziesiąt 
można uznać za właściwe dla owocników grzy-
bów, podczas gdy większość to gatunki ściół-
kowe lub związane z rozkładającą się materią 
organiczną. 
Najbardziej charakterystyczne dla fauny na-
grzybowej są gatunki, które odżywiają się tkan-
ką owocników lub jej produktami, jak zarodni-
ki, osocze występujące w rurkach hymenoforu. 
Takimi kusakami są przedstawiciele rodzaju 
lizak Gyrophaena, z tak pospolitymi gatunka-
mi jak lizaki: jednoguzek Gyrophaena affinis, 
sześciofałdek G. nana, bezżeberkowiec G. an-
gustata, podczas gdy gatunki z rodzajów grzy-
botocz Lordithon, grzyboń Bolitobius i innych 
są drapieżcami polującymi na larwy muchówek 
żerujące w tkankach grzybów. Licznie na grzy-

bach występują charakterystyczne dla tego śro-
dowiska gatunki hemizoofagiczne, ewentualnie 
saprofagi z rodzajów protek Proteinus i gładzik 
Atheta.
Najokazalszymi kusakami lasów nizinnych 
związanymi z grzybami naziemnymi są po-
grzybnice Oxyporus. Pogrzybnica Man-
nerheima Oxyporus mannerheimi jest znana 
tylko z kilku stanowisk we wschodniej Polsce 
i zaliczona do gatunków „naturowych”, wska-
zujących na najwyższy stopień naturalności 
danego ekosystemu. Pogrzybnica czerwona 
Oxyporus rufus jest znana z różnych części 
Polski. Larwy pogrzybnic należą do typu ale-
ocharinomorpha, poczwarki nibyzamknięte 
(rys. 21, 22). 
Fauna grzybów naziemnych w krajobrazie  
górskim nie różni się zasadniczo od fauny 
nizin. Do najliczniejszych gatunków kusako-
watych w buczynie karpackiej należą: protek 
pospolity Proteinus brachypterus, grzybo- 
lubka czarnogłowa Autalia impressa, ostro-
nóżka grzybiarka Oxypoda alternans, gładzik 
poszukiwany Atheta aeneipennis, lizak długo-
czułki Gyrophaena obsoleta, wilgotniak wcię-
toplecy Anthobium melanocephalum oraz grzy-
botocze – krępy Lordithon thoracicus i leśny  
L. lunulatus.
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Fot. 162. Lizak grzybiarz  
Gyrophaena gentilis  

2,2

Fot. 163. Ostronóżka grzybiarka 
Oxypoda alternans  

3,5

Fot. 164. Grzybolubka czarnogłowa 
Autalia impressa  

2,8

Fot. 165. Zbójek ostroplam 
Bolitochara lunulata  

4,0

Fot. 166. Zbójek kasztanoplecy 
Bolitochara obliqua  

3,6

Fot. 167. Pogrzybnica Mannerheima 
Oxyporus mannerheimi  

8,5

Rys. 21–22. Pogrzybnica Oxyporus sp.: 21 – larwa, 22 – poczwarka  
(wg Nobuchi 1956)

21. 22.
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 ▪ Lizak jednoguzek Gyrophaena affinis
Występuje w całej Europie, na Syberii i przy-
legających obszarach azjatyckich, na nizinach 
i w górach. Postaci dorosłe i larwy żyją w roz-
winiętych owocnikach grzybów różnych ga-
tunków, odżywiając się zarodnikami i sokiem 
dostępnym na hymenoforze. Larwy przepo-
czwarczają się w glebie.

 ▪ Protek pospolity Proteinus brachypterus
Gatunek szeroko rozsiedlony w Eurazji, na pół-
noc sięgający poza koło podbiegunowe. W całej 
Polsce w lasach na gnijących owocnikach róż-
nych gatunków grzybów. Czasem w ściółce lub 
na rozkładających się szczątkach roślin i zwie-
rząt. Hemizoofag.

 ▪ Pogrzybnica Mannerheima  
Oxyporus mannerheimi

Gatunek eurosyberyjski, bardzo rzadko znaj-
dowany. W Europie znany z Finlandii, Szwecji, 

Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. W Polsce pew-
nymi obszarami jego występowania są Puszcza 
Białowieska, Puszcza Knyszyńska, północna 
część Wyżyny Lubelskiej. Żyje w owocnikach 
grzybów naziemnych – głównie z rodzaju Bo-
letus, konsumując miękką tkankę zarówno jako 
postać dorosła, jak i larwa. Uznany indykator 
wartościowych siedlisk leśnych programu Na-
tura 2000.

 ▪ Pogrzybnica ruda Oxyporus rufus
Gatunek eurosyberyjski, sięgający do Azji 
Mniejszej i Chin. W Polsce rozpowszechniony 
w lasach na niżu, w górach tylko w niższych po-
łożeniach. Postacie dorosłe są drapieżcami larw 
muchówek, larwy żywią się tkanką grzybów na-
ziemnych, szczególnie o blaszkowatym hyme-
noforze, przepoczwarczają się w glebie.

Fot. 168. Grzybotocz krępy 
Lordithon thoracicus  

4,0

Fot. 169. Grzybotocz leśny 
Lordithon lunulatus  

6,0

Fot. 170. Megart rdzawonogi  
Megarthrus depressus  

2,7

5.2.3. Mrowiska

W mrowiskach występują kusakowate 
o różnym stopniu powiązania z tym środowi-
skiem. Do typowych myrmekofili zalicza się 
około 20–30 gatunków. Do najbardziej po-
wszechnych należy mrówiecznica rudnicówka 
Thiasophila angulata, zamieszkująca gniazda 

mrówki ćmawej i mrówki rudnicy, a w dalszej 
kolejności: ryżak mrówkożer Gyrohypnus atra-
tus i bruzdniczek mrówkojad Leptacinus formi-
cetorum, prowadzące tam drapieżny tryb życia. 
Ciekawym pod względem biologii gatunkiem 
jest mrówczeń czarnobrzegi Dinarda dentata. 
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Żyje w gniazdach różnych mrówek, najczęściej 
w mrowiskach następujących gatunków mró-
wek: ćmawej, rudnicy i pniakowej. W zależności 
od gatunku mrówki, w której gnieździe przeby-

wa, tworzy 5 ras biologicznych różniących się 
ubarwieniem, wielkością, formą przedpleczy 
i mikrorzeźbą odwłoka.

Fot. 175. Mrówkomir 
wykrojony  
Lomechusa emarginata  

4,0

Fot. 176. Mrówkomirka 
ozdobna  
Lomechusoides strumosus  

6,0

Fot. 177. Myśliczek  
mrowiskowy  
Stenus aterrimus  

4,2

Fot. 171. Mrówecznica 
rudnicówka  
Thiasophila angulata  

3,0

Fot. 172. Ryżak mrówkożer 
Gyrohypnus atratus  

6,7

Fot. 174. Mrówczeń  
czarnobrzegi  
Dinarda dentata  

5,0

Fot. 173. Bruzdniczek  
mrówkojad  
Leptacinus formicetorum  

3,5
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5.2.4. Podziemne gniazda ssaków

Podziemne gniazda zwierząt znajdują się 
w komorach położonych na różnej głębokości 
gleby i są zbudowane z różnych materiałów or-
ganicznych, co zależy od gatunku ssaka. Nor-
nik zwyczajny buduje je do 10 cm w głąb gle-
by, kret do 50 cm, mysz zaroślowa do 100 cm, 
lis i borsuk do 300 cm. Im płycej położone jest 
gniazdo, tym więcej w nim przypadkowych ga-
tunków kusakowatych. Najlepiej poznana jest 

fauna gniazd kreta. Wśród wyspecjalizowanych 
do tego środowiska gatunków najliczniejsze 
są: marganka kretolubna Heterothops praevius, 
marga gryzoniówka Quedius puncticollis, głazek 
norówka Medon castaneus i marga niebieskawa 
Quedius nigrocaeruleus. Do gatunków spotyka-
nych tylko u borsuka należy chowaniec borsu-
czy Phyllodrepa melis.

Fot. 178. Marganka kretolubna Heterothops praevius  

4,1

Fot. 179. Marga gryzoniówka 
Quedius puncticollis  

9,5

Fot. 181. Chowaniec borsuczy 
Phyllodrepa melis  

3,5

Fot. 180. Głazek norówka 
Medon castaneus  

7,0
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 ▪ Marganka kretolubna  
Heterothops praevius

Zamieszkuje obszary nizinne, podgórskie i do-
liny górskie prawie w całej Europie. Jest charak-
terystycznym domownikiem gniazd kreta, naj-
liczniejszym chrząszczem w tym środowisku. 
Gatunek znany także z podziemnych gniazd 
innych ssaków (królików, myszy, susłów, cho-
mików). Jest drapieżcą polującym na najdrob-
niejsze bezkręgowce, które w gniazdach znaj-
dują wszystkie niezbędne do życia rekwizyty, 
w tym resztki pokarmu, nieczystości, odpo-
wiednią wilgotność i mało zmienną temperatu-

rę. W okresie wiosennym marganki poszukują 
nowych gniazd i wówczas można je spotkać 
w wolnym środowisku.

 ▪ Chowaniec borsuczy Phyllodrepa melis
Gatunek opisany z Danii w 1949 r. i dotąd zna-
ny z Europy Środkowej i Finlandii. W Polsce 
wykryty w norach borsuka w puszczach Piskiej 
i Człuchowskiej. Biologia nieznana. Chrząszcze 
mogą występować w jednym gnieździe w set-
kach osobników, najliczniej w maju i czerwcu 
oraz w październiku i listopadzie.

5.2.5. Odchody i trupy zwierząt leśnych

Najbardziej widoczne w tym środowisku są 
duże kusaki, do jakich należą: szaroń muchołap 
Ontholestes murinus, rabież wielka Creophilus 
maxillosus, rzadko w lasach spotykany truchcik 
trzmielowiec Emus hirtus oraz liczne nawozaki 
Philonthus. Są to gatunki wybitnie drapieżne, 
odżywiające się larwami i dorosłymi osobni-

kami padlinożernych muchówek oraz padlino- 
i odchodożernych chrząszczy z rodzju plugawek 
Aphodius. Rydzenice, w tym rydzenica padli-
niarka Aleochara curtula, w stadium larwy pa-
sożytują na larwach much, jako postacie dorosłe 
również mogą przebywać w omawianym środo-
wisku, korzystając głównie z pokarmu płynnego. 

Fot. 182. Szaroń  
muchołap  
Ontholestes murinus  

12,5

Fot. 183. Rabież wielka 
Creophilus maxillosus  

20,0

Fot. 185. Rydzenica 
padliniarka  
Aleochara curtula  

6,0

Fot. 184. Truchcik  
trzmielowiec  
Emus hirtus  

24,0
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6. Kusakowate środowisk nadrzewnych
Rozpatrując drzewa jako środowisko życia 

kusakowatych, można wyróżnić co najmniej  
5 elementów tego środowiska o odmiennej 
strukturze dominacyjnej występujących tam 
zgrupowań tych owadów. Są to:

– powierzchnia kory na pniach drzew,
–  warstwa łyka (środowisko między korą 

a drewnem),
– dziuple i próchnowiska,
– owocniki nadrzewnych grzybów,
– gniazda ptaków.

6.1. Powierzchnia kory na pniach drzew

W składzie gatunkowym przeważają ku-
sakowate żyjące w ściółce leśnej oraz te, które 
zamieszkują inne środowiska nadrzewne. Do 
nielicznych gatunków charakterystycznych dla 
powierzchni pni należą przede wszystkim: mar-
ga próchniarka Quedius xanthopus, marga sta-
rodrzewna Quedius cruentus i marga nadrzew-
na Quedius scitus, zamieszkujące głównie pnie 

drzew liściastych, zaś do gatunków właściwych 
innym środowiskom, a licznie pojawiających się 
na powierzchni pni zaliczane są: marga ściół-
kowa Quedius fuliginosus i żezoń krasnokrywy 
Othius punctulatus (gatunki ściółkowe) oraz 
wałecznica długokrywka Leptusa fumida (gatu-
nek próchnowisk).

Fot. 186. Marga  
próchniarka  
Quedius xanthopus  

8,5

Fot. 189. Wałecznica  
długokrywka  
Leptusa fumida  

2,7

Fot. 188. Marga nadrzewna 
Quedius scitus  

7,2

Fot. 187. Marga starodrzewna  
Quedius cruentus  

9,0
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 ▪ Marga próchniarka Quedius xanthopus
Gatunek rozprzestrzeniony od Hiszpanii po 
Władywostok. W całej Polsce, szczególnie w la-
sach o naturalnym charakterze, ale też w parkach 

podworskich. Żyje w spróchniałych pniakach, 
pod korą obumarłych drzew, na nadrzewnych 
grzybach, ale najczęściej znajdowany w mchu 
na pniach drzew liściastych.

6.2. Warstwa łyka (środowisko między korą a drewnem)

Należą tu głównie gatunki zasiedlające że-
rowiska chrząszczy łykożernych, którymi są 
ryjkowce, kózkowate i bogatkowate. Zależ-
ności pokarmowe kusakowatych przebywają-
cych w żerowiskach łykożerców są skompli-
kowane i niedostatecznie poznane. Są wśród 
nich zarówno drapieżcy, mikofagi (żywiące 
się mikroorganizmami), jak i saprofagi, korzy-
stające z martwej materii organicznej. Do wy-
różniających się drapieżców należą: kornikojad 
świerkowy Nudobius lentus, szczególnie częsty 

w żerowiskach kornika drukarza na świerku, 
kornikarz jodłowy Zeteotomus brevicornis, 
wyspecjalizowany w niszczeniu larw jodłowca 
krzywozębnego na jodle, następnie zezoń dwu-
barwiec Atrecus affinis i chudzik kornikowiec 
Gabrius splendidulus, zasiedlające żerowiska 
łykożerców, szczególnie na sośnie, jak też śro-
dowisko podkorowe, gdy drzewo obumarło, 
a pod korą żyją bardzo licznie larwy muchó-
wek, będących głównym pożywieniem zezonia 
i chudzika. 

Fot. 190. Kornikojad świerkowy  
Nudobius lentus  

8,3

Rys. 23. Kornikojad świerkowy 
– larwa
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Do najbardziej w Polsce rozpowszechnionych 
kusaków podkorowych na drzewach iglastych 
należą: płaskun podkorowy Homalota plana, 
skryt guzkoplecy Phloeonomus planus, skryt 
sosnowiec Phloeonomus pusillus, skryt punkto-
wany Phloeonomus punctipennis, szczelinówka 
plecobrzeżek Placusa depressa, szczelinówka re-
glowa Placusa tachyporoides, szczelinówka kor-
nikarz Placusa complanata i gładza spłaszczona 
Anomognathus cuspidatus; na drzewach liścia-

stych: wałecznica krótkokrywka Leptusa pul-
chella, kornikarka ciemna Phloeopora testacea, 
płaskogłów borowy Dadobia immersoa i zezoń 
borealnogórski Atrecus pilicornis (głównie w gó-
rach, w lasach bukowych).

 ▪ Kornikojad świerkowy Nudobius lentus
Rozprzestrzeniony w strefie lasów iglastych 
północnej Eurazji, w całej Europie z wyjątkiem  
jej skrajnie południowych części. W Polsce 

Fot. 191. Kornikarz jodłowy 
Zeteotomus brevicornis  

6,8

Fot. 192. Zezoń dwubarwiec 
Atrecus affinis   

7,5

Fot. 193. Chudzik kornikowiec 
Gabrius splendidulus  

5,3

Fot. 194. Skrytek guzkoplecy 
Phloeostiba plana  

2,8

Fot. 195. Skryt sosnowiec  
Phloeonomus pusillus  

1,8

Fot. 196. Skryt punktowany  
Phloeonomus punctipennis  

1,9
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wszędzie, ale powszechnie głównie w części pół-
nocnej i w górach. Żyje w chodnikach korników 
pod korą świerka, sosny, rzadziej jodły i drzew 
liściastych. Zarówno larwa, jak i postać doro-
sła są drapieżne i należą do efektywnych wro-
gów korników, szczególnie kornika drukarza, 
kornika sześciozębnego i cetyńca większego, 
gdyż zjadają ich jaja, larwy i poczwarki. Na ob-
umierających drzewach, gdzie korniki opuściły 
żerowiska, odżywiają się podkorowymi larwa-
mi muchówek. Zimują postacie dorosłe, które 
w kwietniu i maju przystępują do rozmnażania. 
Przepoczwarczenie larw następuje pod korą 
i trwa od przełomu sierpnia i września do jesie-
ni. Postacie dorosłe są aktywne przez cały sezon 
wegetacyjny, szczególnie wiosną i jesienią.

 ▪ Kornikarz jodłowy Zeteotomus brevicornis
Występuje w Europie Środkowej i Południo-
wo-Wschodniej, w Turcji i na Korsyce, zgod-
nie z rozmieszczeniem jodeł. W Polsce głównie 

w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Żyje 
jako drapieżca pod korą obumierających jodeł 
w żerowiskach kornika jodłowca krzywozęb-
nego, żywiąc się zarówno w stadium larwy, jak 
i postaci dorosłej jego jajami, larwami i po-
czwarkami. Postacie dorosłe pojawiają się na 
jesieni i zimują pod korą. Larwy wylęgają się na 
wiosnę. 

 ▪ Chudzik kornikowiec Gabrius splendidulus
Gatunek leśny, szeroko rozprzestrzeniony w Eu-
ropie i na Syberii. Występuje w całej Polsce na 
nizinach i w niższych położeniach górskich pod 
korą różnych gatunków obumierajacych drzew, 
przeważnie iglastych, w chodnikach korników, 
gdzie prowadzi drapieżny tryb życia. Często 
spotykany także w próchnie. Larwy odżywiają 
się larwami małych muchówek żyjących pod 
korą, czasem larwami korników. Przepoczwar-
czenie w sierpniu. Znajdowany często w ściółce 
leśnej.

Fot. 197. Gładza spłaszczona 
Anomognathus cuspidatus  

1,7
Fot. 198. Szczelinówka  
plecobrzeżek  
Placusa depressa  

2,2

Fot. 199. Szczelinówka reglowa 
Placusa tachyporoides  

2,2

Rys. 24. Szczelinówka kornikarz 
Placusa complanata – larwa  
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 ▪ Szczelinówka reglowa  
Placusa tachyporoides

Występuje od Europy po Japonię, również 
w Ameryce Północnej. W Polsce należy do 
często obserwowanych gatunków rodzaju. 
Żyje pod wilgotną korą drzew iglastych i li-
ściastych, także w świeżych chodnikach kor-
ników, gdzie żywi się jajami i ekskrementami 

tych owadów. Rozwój jaj, larw i przepoczwar-
czenie następuje w chodnikach korników. 
Niekiedy obserwowany na hubach, a także 
w soku wyciekającym z pni drzew liściastych. 
Podobną biologią charakteryzują się pokrew-
ne gatunki: szczelinówka kornikarz Placusa 
complanata i szczelinówka plecobrzeżek Pla-
cusa depressa.

Fot. 203. Zezoń borealno-górski 
Atrecus pilicornis  

7,6

Fot. 204. Marga siatkokrywka 
Quedius plagiatus  

7,5

Fot. 200. Wałecznica krótkokrywka 
Leptusa pulchella  

3,0

Fot. 201. Kornikarka ciemna 
Phloeopora testacea  

2,7

Fot. 202. Płaskogłów borowy 
Dadobia immersa  

1,7
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6.3. Dziuple i próchno

Gatunki charakterystyczne dla tych środo-
wisk są dobrymi indykatorami stopnia natural-
ności zespołów leśnych czy też ich pozostałości 
w postaci starych, pojedynczo lub grupowo ro-
snących drzew. Do najczęściej spotykanych nale-
żą: rydzeniczka gniazdowa Haploglossa villosula, 
marga próchniarka Quedius xanthopus, marga 

krótkooka Quedius microps, chowaniec czer-
wony Phyllodrepa melanocephala, skoropędek 
dwuplamek Sepedophilus bipustulatus przedsta-
wiony dalej w rozdziale 6.4. Bardzo charaktery-
stycznym, lecz rzadko spotykanym gatunkiem 
w próchnie drzew liściastych, jest krasnopróch-
niak długoczułki Hesperus rufipennis. 

Fot. 205. Rydzeniczka 
gniazdowa  
Haploglossa villosula  

3,0

Fot. 206. Marga krótkooka  
Quedius microps  

5,0

Fot. 208. Głazek leśny 
Medon rufiventris  

5,0

Fot. 207. Chowaniec czerwony  
Phyllodrepa melanocephala  

4,5

Fot. 209. Krasnopróchniak długoczułki 
Hesperus rufipennis. Postać dorosła  

9,7

4 
m

m

 Rys. 26. Larwa

Rys 25. Jajo

1 mm
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 ▪ Rydzeniczka gniazdowa  
Haploglossa villosula

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie. 
W Polsce należy do kusakowatych najliczniej 
występujacych w gniazdach ptaków dziupla-
ków. Preferuje dziuple w drzewach liściastych 
zamieszkałe przez sowy.

 ▪ Krasnopróchniak długoczułki  
Hesperus rufipennis

Gatunek atlantycko-śródziemnomorski, wystę-
pujący prawie w całej Europie, na wschód po Pol-
skę, Ukrainę, Bułgarię. Spotykany także w Afryce 
Północnej. Rzadkość faunistyczna. Żyje w wilgot-
nym, brunatnym próchnie dębu i innych liścia-

stych. Często razem z larwami pachnicy – Osmo-
derma sp.(eremita?), gatunku objętego ochroną.

Z kolei w dziuplach zamieszkałych przez szer-
szenie gnieździ się związana pokarmowo z tymi 
błonkówkami marga szerszeniówka Quedius  
(= Velleius) dilatatus, a w dziuplach zamiesz-
kałych przez duże ptaki drapieżne marga 
dziuplanka Quedius brevicornis. Do gatunków 
traktowanych jako relikty lasów pierwotnych 
należą też abek zielonokrywek Abemus chlo-
ropterus oraz bruzdnik dziuplowiec Hypnogyra 
angularis, aczkolwiek ten nie stroni od starych 
drzew przydrożnych, występujących pojedyn-
czo w krajobrazie rolniczym.

Fot. 210. Abek zielonokrywek 
Abemus chloropterus  

11,0

Fot. 211. Marga dziuplanka 
Quedius brevicornis  

11,5

Fot. 212. Marga szerszeniówka 
Quedius dilatatus  

19,5

Fot. 213. Bruzdnik dziuplowiec  
Hypnogyra angularis. Postać dorosła  

8,0

2,
4 

m
m

Rys 25. Jajo

0,5 mm

Rys. 27. Jajo  Rys. 28. Larwa
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 ▪ Marga szerszeniówka  
Quedius (= Velleius) dilatatus

Występuje od Europy po Chiny i Japonię, w Pol-
sce gatunek rzadko obserwowany. Postacie do-
rosłe znajdowane są w wyciekającym soku na 
pniach starych drzew liściastych, głównie dębu, 
szczególnie w godzinach wieczornych. Larwy 
rozwijają się w gniazdach szerszeni znajdują-
cych się w dziuplach, gdzie wraz z postaciami 
dorosłymi atakują larwy muchówek żerujące na 
ekskrementach szerszeni. 

 ▪ Abek zielonokrywek Abemus chloropterus
Występuje w górach położonych wokół Kotliny 
Pannońskiej, na Półwyspie Peloponeskim, w Al-
banii, Bośni i Hercegowinie. Znany też z Podola 
i nielicznych miejscowości we Francji. W Polsce 
wykazany tylko z okolic Przemyśla. Żyje w sta-
rych lasach liściastych o charakterze pierwot-
nym. Młode chrząszcze pojawiają się na jesieni 
i zimują pod liśćmi i w mchu przy szyjach ko-
rzeniowych grubych drzew. Rójka w maju, przy 
pełnym nasłonecznieniu. Chrząszcze znajduje 

się wówczas na powierzchni pni, w soku wy-
ciekającym z uszkodzeń, w gnijących grzybach 
nadrzewnych. Biologia nieznana, wiadomo jed-
nak, że są to drapieżce atakujące larwy muchó-
wek. Relikt pierwotnych lasów liściastych.

 ▪ Marga dziuplanka Quedius brevicornis
Typowy mieszkaniec dziupli z gniazdami ptaków 
i wilgotnego próchna drzew liściastych, szczegól-
nie dębu, znany z Europy Środkowej i Północnej. 
Rzadziej znajdowany w pobliżu soku wypływa-
jącego ze zranionych drzew, a wyjątkowo także 
w podziemnych gniazdach ssaków. Młode osob-
niki pojawiają się w maju i czerwcu.

 ▪ Bruzdnik dziuplowiec Hypnogyra angularis
Występuje w Europie z wyjątkiem jej najbardziej 
północnej części, na obrzeżach Morza Śród-
ziemnego oraz w Azji Mniejszej. W całej Polsce 
obserwowany sporadycznie. Zamieszkuje stare, 
spróchniałe drzewa i dziuple drzew liściastych. 
Ochrona gatunku polega na zachowaniu jego 
środowisk naturalnych.

6.4. Owocniki nadrzewnych grzybów

Kusakowate spotykane na nadrzewnych grzy-
bach należą do trzech grup ekologicznych: my-
cetoksenów – gatunków właściwych innym śro-
dowiskom, a okazjonalnie występujące na tych 
organizmach, mycetofilów – gatunków, dla któ-
rych grzyby stanowią jedno z wielu miejsc od-
żywiania się, a nawet rozrodu, mycetobiontów 
– gatunków obligatoryjnie związanych z grzyba-
mi nadrzewnymi lub naziemnymi, gdzie prze-
chodzą rozwój osobniczy, wykorzystując grzyby 
jako pokarm larw i postaci dorosłych. Należą tu 
gatunki z rodzaju lizak Gyrophaena, spotykane 
na owocnikach grzybów z rodzin Polyporaceae 
i Fomitopsidaceae, a szczególnie na owocnikach 

pniarka obrzeżonego w setkach osobników, 
z których tylko jeden gatunek – lizak pospoli-
ty Gyrophaena boleti, jest charakterystyczny dla 
grzybów nadrzewnych, podczas gdy pozostałe, 
np. lizak grzybiarz Gyrophaena gentilis żyją tak-
że w środowisku dna lasu (rozdział 5.22). Do  
mycetobiontów środowiska nadrzewnego na-
leżą także przedstawiciele rodzaju skoropędek 
Sepedophilus (skoropędki: dwuplamek Sepe-
dophilus bipustulatus i Wańkowicza S. wanko-
wiczi) oraz pogrzybnica żółta Oxyporus ma-
xillosus, której postacie dorosłe są drapieżcami 
larw muchówek, a larwy odżywiają się owocni-
kami grzybów, szczególnie z rodzaju Pleurotus.
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Fot. 214. Pogrzybnica żółta Oxyporus maxillosus  

9,5

Fot. 218. Skoropędek dwuplamek 
Sepedophilus bipustulatus  

4,7

Fot. 219. Nawozak grzybiarz 
Philonthus cyanipennis  

14,0

Fot. 215. Nagrzybnik rdzawokrywek 
Parabolitobius inclinans  

8,2

Fot. 216. Grzybotocz wielopunktowy 
Lordithon speciosus  

9,4

Fot. 217. Grzyboń gęstopunktowy 
Lordithon trinotatus  

6,0
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 ▪  Lizak pospolity Gyrophaena boleti
Odżywia się zarodnikami grzybów, a po kopula-
cji składaja jaja w hymenoforze owocników. Wy-
lęgłe larwy przebywają głównie w rurkach lub 
między blaszkami hymenoforu, gdzie podobnie 
jak osobniki dorosłe odżywiają się zarodnikami 
tych grzybów. Po zakończeniu rozwoju larwal-
nego spadają na dno lasu i przepoczwarczają się 
w glebie.

 ▪ Skoropędek dwuplamek  
Sepedophilus bipustulatus

Larwy żerują głównie w grzybni okołoowocni-
kowej, lecz zdarza się, że przechodzą do owoc-
ników. Przepoczwarczają się w miejscu żerowa-
nia w przegrzybiałym próchnie lub gdy żerują 
w owocnikach – w ściółce i glebie. Obecny w całej 
Polsce, zasiedla także dziuple zamieszkałe przez 
ptaki. W Puszczy Białowieskiej występuje też 
pokrewny gatunek – skoropędek Wańkowicza. 

6.5. Gniazda ptaków

Gniazda ptaków są miejscem bytowania znacz-
nej liczby zwierząt bezkręgowych, w tym kusa-
kowatych, ale zaledwie 10% z nich można uznać 
za związane wyłącznie z tym środowiskiem. 
Gniazdo ptasie jest zbudowane z materiałów po-
chodzenia roślinnego i zwierzęcego, czasem mi-
neralnego, o szczególnym składzie i zagęszcze-
niu, niespotykanym w innych środowiskach, 
oraz o szczególnych – zwłaszcza w okresie użyt-
kowania gniazda przez ptaki – warunkach mi-
kroklimatycznych i ekologicznych. Warunki te 
odznaczają się następującymi cechami:
–  temperatura bardziej wyrównana w ciągu 

doby i wyższa od otoczenia w wyniku wy-
siadywania jaj, ciepłoty piskląt, wskutek pro-
cesów egzotermicznych butwienia lub gnicia 
materiałów budulcowych i zanieczyszczeń;

–  wilgotność zazwyczaj bardziej wyrównana 
i większa niż otoczenia;

–  występowanie pasożytów ptaków, stanowią-
cych pokarm drapieżnych kusakowatych i in-
nych stawonogów;

–  nagromadzenie butwiejących materiałów 
roślinnych i zwierzęcych (np. pióra, włosie, 
odchody), mogących służyć jako pokarm sa-
profagom, hemizoofagicznym gatunkom ku-
sakowatych.

Na podstawie zróżnicowania składu materiałów 
budulcowych wyróżnia się kilka typów gniazd 
nadrzewnych:
–  umieszczone w skrzynkach lęgowych (gniaz-

da m.in. szpaka, mazurka, muchołówki żałob-
nej, modraszki);

–  nadziemne otwarte ze strefą wilgotną i ma-
teriałami butwiejącymi (gniazda kosa, śpie-
waka);

–  nadziemne otwarte bez strefy wilgotnej i ma-
teriałów butwiejących (gniazda gąsiorka, po-
krzewek, zięby i in.);

–  w dziuplach (gniazda m.in. bogatki, dzięcio-
łów, sów).

Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańców ptasich 
gniazd – nidikoli można zaliczyć do organi-
zmów pożytecznych, gdyż jako drapieżcy od-
żywiają się pasożytami ptaków, a jako saprofagi 
(hemizoofagi) spełniają w gniazdach rolę sani-
tarną. Z kolei różne gatunki ptaków, budując 
rozmaite typy gniazd, stwarzają warunki do 
tworzenia się ich różnorodnej fauny. 
 Najkorzystniejsze warunki dla kusakowa-
tych właściwych nidikoli panują w gniazdach 
umieszczonych w dziuplach i w skrzynkach 
lęgowych zamieszkałych przede wszystkim 
przez szpaki, a także w gniazdach nadziem-
nych otwartych ze strefą wilgotnych, częścio-
wo zbutwiałych materiałów. Są to gniazda kosa 
i śpiewaka. Najliczniej występują w takich 
gniazdach hemizoofagiczne gatunki: gładzik 
ciemnoczułki Atheta vaga, rydzeniczka gniaz-
dowa Haploglossa villosula, gładzik rdzawo-
brzuchy Atheta harwoodi i chowaniec czarny 
Phyllodrepa nigra, podczas gdy pasożytnicza 
rydzenica krwistokrywka Aleochara sanguinea 
i drapieżny nawozik szpaczy Bisnius subulifor-
mis są rzadsze.
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 ▪ Gładzik ciemnoczułki Atheta vaga
Rozpowszechniony w środowiskach ruderal-
nych środkowej i północnej Europy. Powszech-
ny także w gniazdach ptaków i ssaków. Hemi-
zoofag o biologii rozwoju podobnej do innych 
gładzików.

 ▪ Rydzenica krwistokrywka  
Aleochara sanguinea

Gatunek znany prawie z całej Europy, a także 
z Syberii. W Polsce na nizinach i w niższych 
położeniach górskich. Zasiedla gniazda ptaków 
zakładane w dziuplach drzew, a także kurniki, 
gołębniki, wyjątkowo pomieszczenia hodowli 

królików. Larwy rydzenicy pasożytują w lar-
wach muchówek zamieszkujących gniazda i od-
żywiających się tam odchodami, resztkami po-
karmu ptaków. W ciągu roku prawdopodobnie 
kilka pokoleń.

 ▪ Nawozik szpaczy Bisnius subuliformis
Rozprzestrzeniony od Hiszpanii po środkową 
Azję, w całej Europie z wyjątkiem jej najbardziej 
północnej części. Żyje w dziuplach zamieszka-
nych przez większe ptaki, szczegółnie licznie 
w gniazdach i skrzynkach lęgowych szpaka. Dra-
pieżca atakujący larwy muchówek żerujące na 
odchodach i resztkach pokarmowych ptaków.

Fot. 221. Rydzenica 
krwistokrywka Aleochara 
sanquinea  

3,7

Fot. 222. Nawozik szpaczy 
Bisnius subuliformis  

6,5

Fot. 223. Chowaniec czarny 
Phyllodrepa nigra  

3,2

Fot. 220. Gładzik ciemnoczułki 
Atheta vaga  

2,7
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7. Rola kusakowatych w funkcjonowaniu  
ekosystemów leśnych

Rola kusakowatych zostanie rozpatrzona 
głównie w dwóch aspektach – jako drapież-
ców ograniczających organizmy biorące udział 
w rozdrabnianiu i rozkładzie ściółki leśnej 
oraz jako drapieżców ograniczających foliofagi 
i kambiofagi. Mniejsza uwaga będzie zwrócona 
na stosunki pokarmowe hemizoofagów, które 
wprawdzie muszą pobrać pokarm białkowy, by 
osiągnąć dojrzałość płciową, ale często preferują 
pokarm pochodzenia roślinnego – rozkładają-
ce się liście pokryte filmem mikroorganizmów, 
które wydają się być pokarmem poszukiwa-
nym przez hemizoofagiczne kusakowate. Tym 
samym stymulują aktywność innych mikroor-
ganizmów rozkładających ściółkę, dla których 
poprzez zgryzanie – perforację materiału sciół-
kowego  tworzą powierzchnię do zasiedlenia. 
Hemizoofagiczne kusakowate licznie występu-
ją też w opuszczonych żerowiskach korników 
i innych kambiofagów, gdzie znajdują pokarm 
w postaci odchodów tych chrząszczy i różnych 
innych zanieczyszczeń lub produktów rozkładu 
materiałów drzewnych i grzybni w tym procesie 
uczestniczących. 

Ekosystem leśny jest układem, w którym odby-
wa się nieustanny przepływ energii i obieg mate-
rii. W procesach tych biorą udział rośliny (głów-
nie drzewiaste), czyli producenci, dostarczające 
do dna lasu materię organiczną w postaci opa-
dłych liści i innych fragmentów swej biomasy, 
tworzące ściółkę leśną, ponadto zwierzęta od-
żywiające się opadem organicznym, czyli kon-
sumenci I rzędu, następnie mikroorganizmy, 
głównie grzyby, wstępnie przetwarzające bio-
masę opadu częściowo już rozdrobnioną przez 
konsumentów I rzędu. Ten materiał zostaje 
poddany ponownej działalności fauny glebowej, 
ale już II rzędu, by następnie stać się obiektem 
działania mikroorganizmów II rzędu. W efek-
cie, w wyniku wspólnej działalności fauny gle-
bowej i mikroorganizmów, opad listowia zostaje 
przerobiony na substancje humusowe i niehu-
musowe (rys. 29). Z czasem elementy mineralne 
zawarte w ściółce są uwalniane i przedostają się 
do roztworów glebowych, dzięki czemu mogą 
być pobierane przez korzenie drzew i cykl obie-
gu pierwiastków się zamyka.
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Rys. 29. Powiązania troficzne i funkcje kusakowatych w ekosystemach leśnych (oryg.)
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W strefie klimatu umiarkowanego dopływ masy 
organicznej do dna lasu wynosi od 1 do 28 t/ha 
i charakteryzuje się brakiem równowagi w do-
pływie i rozkładzie, co powoduje, że na dnie 
lasu zalega warstwa ściółki o różnej grubości 
w poszczególnych latach, co zależy od składu 
gatunkowego drzewostanu, warunków pogodo-
wych i aktywności zarówno folio-, jak i sapro-
fagów rozdrabniających ściółkę. Prawidłowość 
tego procesu polega na tym, że ilość liści zale-
gających na dnie lasu jest odwrotnie proporcjo-
nalna do ich rocznego opadu. Szybszemu tempu 
rozkładu liści towarzyszy bowiem większa ak-
tywność metaboliczna makrosaprofagów oraz 
większy opad liści z drzew. Im rozkład ściółki 
jest wolniejszy, tym opad liści z drzew liścia-
stych przesuwa się na wcześniejsze miesiące. 
Tak więc im szybsze tempo rozkładu liści, tym 
większa produkcja listowia, co jest następstwem 
szybszego tempa uwalniania pierwiastków 
w warunkach szybkiego rozkładu ściółki prowa-
dzącego do większej zasobności troficznej śro-
dowiska. Im wolniejszy jest rozkład ściółki, tym 
bardziej opad liści z drzew liściastych przesuwa 
się na wcześniejsze miesiące. 
W procesie rozkładu ściółki uczestniczą zarów-
no mikroorganizmy, jak i zwierzęta saprofagicz-
ne, do jakich zalicza się też skoczogonki, larwy 
muchówek, chrząszczy i wiele innych. Działal-
ność owadów i innej fauny glebowej pozostaje 
w ścisłym związku z działalnością mikroorga-
nizmów. Mikroorganizmy pierwsze poddają 
ściółkę wstępnemu rozkładowi. Ściółka taka zo-
staje następnie rozdrobniona przez organizmy 
wyższe, co zwiększa jej powierzchnię i ułatwia 
dalszy rozkład mikrobiologiczny na wtórnym 
poziomie, w którym uczestniczą też saprofagi. 
W olsie typowym Puszczy Kampinoskiej sa-
profagi rozdrabniają 73,5% ściółki, zwłaszcza 
w okresie wiosennym, mikroorganizmy zaś 
26,5%, zwłaszcza po jesiennym opadzie listowia.
Zasoby mikroorganizmów i fauny glebowej 
w ściółce i glebie mineralnej do głębokości  
30 cm są znaczne. Badania prowadzone w Szwe-
cji w ramach programu SVECON wykazały, że 
w borealnym borze sosnowym na 1 m2 wystę-
puje około:
– 80 tysięcy kilometrów strzępek grzybni,
– 160 bilionów bakterii,
– 20 milionów pierwotniaków,

– 6 milionów nicieni,
– 600 tysięcy skoczogonków,
– 16 tysięcy wazonkowców,
– 800 larw muchówek,
– 400 pająków,
– 400 chrząszczy.

Bezkręgowce glebowe stanowią 25–30% ogól-
nej biomasy organizmów glebowych, a ich bio-
masa może dochodzić do 3–5 t/ha, aczkolwiek 
w ekosystemach leśnych o ubogich, piaszczy-
stych i suchych glebach jest ona wielokrotnie 
mniejsza. Na przykład w Puszczy Człuchow-
skiej w borze świeżym makrofauna glebowa 
(bezkręgowce o długości ciała powyżej 2 mm) 
osiąga masę 30 kg/ha (w stanie świeżym, bez 
wysuszania). W Puszczy Kampinoskiej bioma-
sa makrofauny w ściółce jest najmniejsza w bo-
rze świeżym i borze mieszanym, gdzie wynosi  
10,1 kg/ha, największa zaś w olszynach – 23,7 kg/ha.
Ważną rolę w rozdrabnianiu i przekształcaniu 
ściółki odgrywają larwy muchówek z rodzin: 
leniowatych Bibionidae, ochotkowatych Chiro-
nomidae, ziemiórkowatych Sciaridae, koziółko-
watych Tipulidae.
Są one głównie destruentami I rzędu. Larwa 
koziółki Tipula scripta Mg. zjada w ciągu doby 
10–15 mg suchej masy ściółki dębowej, a więc 
kilka gramów w ciągu życia. Ponieważ na 1 m² 
występuje w drzewostanach liściastych kilkaset 
osobników tej muchówki, przerabiają tam oko-
ło 0,5–1,0 kg ściółki rocznie. Prowadzi to do 
zwiększenia produkowanych przez muchówki 
odchodów i wzbogacania gleb w substancje hu-
musowe.
Kusakowate jako drapieżniki o dużym zróżnico-
waniu morfologicznym i biologicznym poszu-
kują swej zdobyczy we wszystkich mikrośrodo-
wiskach ekosystemu. W środowisku glebowym 
ich ofiarami są przede wszystkim inne owady, 
głównie spełniające istotną rolę w rozdrabnia-
niu masy organicznej – ściółki na różnym po-
ziomie jej rozkładu. Takimi owadami będącymi 
pokarmem kusakowatych są larwy muchówek 
i chrząszczy oraz skoczogonki. Z innych bez-
kręgowców pokarmem kusakowatych mogą  
być wazonkowce i nicienie, być może ślima-
ki i dżdżownice. Praktycznie wszystkie larwy  
muchówek mogą być ofiarami kusakowatych 
w początkowym okresie swojego rozwoju, 
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a szczególnie ochotkowte Chironomidae i zie-
miórkowate Sciaridae, które nie osiągają znacz-
nych wymiarów swojego ciała. Kusakowate, 
a zwłaszcza myśliczki Steninae, są głównymi 
wrogami skoczogonków. Ta specjalizacja dra-
pieżcy wyraziła się w szczególnej budowie na-
rządów gębowych, w tym wysuwaną do przodu 
chwytną wargą dolną.
Drugą grupę organizmów, którymi odżywia-
ją się kusakowate, stanowią owady drapieżne, 
głównie w postaci larwalnej, do jakich zalicza-
my larwy drapieżnych muchówek, w tym lar-
wy łowikowatych Asilidae, dziewierkowatych 
Therevidae, wujkowatych Empididae, błyskle-
niowatych Dolichopodidae, larwy gatunków 
własnej rodziny (kanibalizm!), larwy biegaczo-
watych, omomiłków, sprężykowatych, innych 
chrząszczy zamieszkujących to środowisko, 
postacie imaginalne i larwy mrówek. Pokar-
mem drapieżnych kusakowatych w środowisku 
glebowym są także owady roślinożerne, mszy-
ce, larwy i poczwarki motyli oraz rośliniarek, 
które w pewnych okresach opuszczają drzewa 
bądź rośliny runa, na których żerowały, a teraz 
dążą do przepoczwarczenia w warstwie gleby. 
Populacje niektórych gatunków dużych kusa-
kowatych np. nawozaka ściółkowego Philonthus 
decorus występującego masowo na siedliskach 
lasów liściastych, reagują na wzrost zagęszcze-
nia ofiar, np. miernikowców, wzrostem własnej 
liczebności, co znacznie wzmacnia ich znacze-
nie jako regulatorów owadów liściożernych. Za-
chowania różnych gatunków tych drapieżców 
są różne, niektóre z nich atakują tylko ofiary 
w ruchu, inne tylko w stanie spoczynku. Dra-
pieżne kusakowate nie zjadają swoich ofiar, lecz 
po ich zdobyciu (uśmierceniu) spijają płyn, jaki 
powstaje w ciele ofiary pod wpływem enzymów, 
którymi drapieżca traktuje ofiarę.
Rola kusakowatych jako obligatoryjnych bądź 
fakultatywnych drapieżców nie została skwanty-
fikowana, ale nie ulega wątpliwości, że spełniają 
one rolę regulatora liczebności saprofagów gle-
bowych, co z kolei ma wpływ na tempo i wiel-
kość rozkładu ściółki z roku na rok. Nie ozna-
cza to jednak, że wrogowie naszych przyjaciół 
są naszymi wrogami! Ograniczanie liczebności 
„pożytecznych” organizmów rozkładających 
ściółkę przez drapieżne kusakowate, czyli w tym 
przypadku „szkodniki”, odgrywa znaczącą rolę 

w regulacji tempa obrotu materią w ekosyste-
mie, co gwarantuje zrównoważenie tego układu, 
jego trwałość, dynamiczną stabilizację w czasie.
Podobnie kształtują się stosunki troficzne  
kusakowatych w innych fragmentach eko-
systemu, m.in. w strefie drzew. Występują tam 
zarówno w roli drapieżców ograniczających 
populację owadów zamieszkujących środowi-
sko podkorowe, jak i saprofagów. Rola więk-
szości kusakowatych w ograniczaniu liczeb-
ności korników Scolytinae jest zagadkowa. 
Skuteczne drapieżnictwo wobec młodocia-
nych postaci korników zostało stwierdzone 
u kornikojada świerkowego Nudobius lentus, 
kornikarza jodłowego Zeteotomus brevicornis 
i gatunków z rodzaju szczelinówka Placusa. 
Obecne w tym środowisku duże drapieżce, jak 
marga siatkokrywka Quedius plagiatus, zezo-
nie Atrecus spp., chudzik kornikowiec Gabrius 
splendidulus, pojawiają się zwykle po zakoń-
czeniu rozwoju przez korniki, a ich pokarmem 
mogą być larwy muchówek z licznych rodzin 
muchówek, a zwłaszcza błyskleniowatych Do-
lichopodidae, zmróżkowatych Stratiomyidae, 
ziemiórkowatych Sciaridae, żerujących pod 
odstającą już korą, dziupleniowatych Xylo-
phagidae, głównie w próchniejącym drewnie. 
Efektywność tych związków nie została liczbo-
wo określona. 
Chociaż pod korą drzew w żerowiskach kor-
ników stwierdzono występowanie licznych 
i tylko z tym środowiskiem związanych kusa-
kowatych, to brak jest jednoznacznych obser-
wacji wyjaśniających, co jest ich pokarmem. 
Szczególnie odnosi się to do licznych gatun-
ków i osobników świeżacinków Omaliinae, np. 
z rodzaju skryt Phloeonomus, które mogą odży-
wiać się różnymi organicznymi, ale martwymi 
szczątkami, których dowolne ilości znajduje 
się w tym środowisku. Być może hemizoofaga-
mi są tu przedstawiciele podrodziny rydzenic 
Aleocharinae, jak kornikarki Phloeopora spp., 
gładza spłaszczona Anomognathus cuspidatus, 
wałecznice Leptusa spp., płaskun podkorowy 
Homalota plana i inne. Obiektem ich zainte-
resowania mogą być jaja i najmłodsze larwy 
korników, ale brak dowodów, jest tylko przy-
puszczenie oparte na stwierdzonej u rydzenic 
konieczności pobrania pokarmu białkowego 
dla pomyślnego rozwoju.
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W żerowiskach korników zwykle w końcowej fa-
zie ich rozwoju i później pojawiają się liczne ga-
tunki kusakowatych przybywające tu z innych, 
najczęściej glebowych środowisk. W Puszczy 

Białowieskiej stanowiły one około 60% zidenty-
fikowanych w tym środowisku gatunków owa-
dów. Nie mają one jakiegokolwiek znaczenia 
w ograniczaniu liczebności korników.
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8. Różnorodność kusakowatych  
w ekosystemach leśnych

Pojęcie różnorodności biologicznej, a więc 
genetycznej, gatunkowej, ekosystemowej i kra-
jobrazowej, jest pojęciem stosunkowo młodym, 
a jego rozwój i poznanie stały się podstawą 
stosownej konwencji (1992) i programów mię-

dzynarodowych, np. programu Natura 2000 
w Europie. Wiedza o różności biologicznej jest 
wieloaspektowa i stale rozszerzana o nowe poję-
cia i struktury (rys. 30).
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Rys. 30. Schemat struktury różnych  
aspektów  bioróżnorodności  
(wg Duelli i Obristy, za Sienkiewicz 2010)
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Różnorodność genetyczna, czyli wewnętrzna 
zmienność gatunków, wyraża się rozmaitością 
alleli w puli genowej każdego gatunku (bogac-
two puli genowej).
Różnorodność gatunkowa to całe bogactwo 
gatunków zwierząt, roślin i mikroorganizmów 
występujących na pewnym obszarze lub suma 
gatunków określonej jednostki taksonomicz-
nej, np. kusakowatych, jako części reprezentu-
jącej ogół gatunków. Różnorodność gatunkowa 
jest podstawową i najczęściej stosowaną miarą 
różnorodności biologicznej. W odróżnieniu 
od bogactwa gatunkowego, mierzonego licz-
bą gatunków na określonym obszarze, bez 
uwzględniania różnic w udziale ilościowym 
tych gatunków, różnorodność gatunkowa opi-
suje rozmaitość gatunków na danym obszarze, 
która uwzględnia zarówno liczbę gatunków, jak 
też ich równocenność (udział gatunku, częstość 
jego występowania), dając obraz równomier-
ności rozmieszczenia gatunków wynikający 
także ze sposobu pobierania próby w terenie. 
Różnorodność gatunkowa obszaru zależy także 
od równomierności rozmieszczenia populacji 
gatunku. Równomierność rozmieszczenia jest 
miarą porównawczą w odniesieniu do rozmia-
ru populacji każdego z gatunków obecnych na 
danym obszarze.
Wyróżnia się 6 poziomów oceny różnorodności 
gatunkowej:
–  punktowa – różnorodność w pojedynczej  

próbie;
–  alfa (α) – różnorodność prób reprezentują-

cych dane zbiorowisko organizmów, siedlisko;
–  gamma (γ) – zróżnicowanie występowania ga-

tunków na poziomie krajobrazów lub w zbio-
rze prób reprezentujących więcej niż jedno 
siedlisko;

–  epsilon (ε) – różnorodność regionalna (na 
poziomie regionu geograficznego, w obrębie 
którego występują różne typy krajobrazów);

–  beta (β) – zróżnicowanie występowania ga-
tunków w gradiencie środowiskowym lub 
między różnymi zbiorowiskami (roślinnymi);

–  delta (δ) – zmiany składu gatunkowego 
wzdłuż gradientu klimatycznego lub zmiany 
pomiędzy regionami geograficznymi.

Najprostszą miarą różnorodności gatunkowej 
jest bogactwo gatunkowe, tj. całkowita liczba 
gatunków S – w zbiorowisku na określonym ob-

szarze lub najczęściej w próbie. Wielkość S zale-
ży zarówno od powierzchni obszaru i wielkości 
próby, jak i od sposobu jej pobrania. Uwzględ-
niając te uwarunkowania, stosuje się wzór 
Whittakera:

W = Sr/log A

gdzie:
Sr – całkowita liczba gatunków w próbie,
A – obszar próby. 

Całkowita liczba gatunków jako miara bioróż-
norodności nie uwzględnia ani rozmieszczenia, 
ani też liczebności gatunków. Nie opisuje więc 
struktury zbiorowisk i jej zróżnicowania wyni-
kającego z faktu, że każdy gatunek jest w próbie 
reprezentowany przez różną liczbę osobników. 
Podejmowano szereg prób zmierzających do 
udoskonalenia sposobu obliczania struktury 
zbiorowisk (zgrupowań, zespołów), proponując 
wiele wskaźników uwzględniających zarówno 
bogactwo gatunków, jak i ich proporcjonalną 
liczebność – udział w próbie, zbiorowisku.
Najbardziej popularne przedstawiono poniżej.

Wskaźnik bogactwa gatunkowego  
wg Margalefa:

D = S – 1/log N

gdzie: 
S – liczba wszystkich gatunków, 
N – liczba wszystkich osobników.

Bogactwo gatunkowe jest jedną z charaktery-
styk różnorodności gatunkowej – określa mak-
symalną liczbę gatunków, jaką może pomieścić 
dany układ bez zakłóceń dla prawidłowości jego 
funkcjonowania.
Wskaźnik Margalefa stanowi w swej teorii sto-
sunek (iloraz) maksymalnej liczby gatunków do 
wielkości minimalnej próby, przy której nastę-
puje ujawnienie tejże maksymalnej liczby gatun-
ków. Zgodnie z tym wzorem bogactwo gatunko-
we jest większe dla tych zgrupowań, w których 
ta sama liczba gatunków ujawnia się przy mniej-
szej pobranej próbie (ale nie odwrotnie!). Przy-
jęcie tej samej próby dla zgrupowań różnych 
środowisk prowadzi w praktyce w przypadku 
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jednych do przeszacowania bogactwa gatunko-
wego (próba za mała – „za mało” osobników), 
w przypadku drugich zaś do jego niedoszaco-
wania (próba za duża – „za dużo” osobników). 
Zależności te wynikają z faktu obiektywnego 
szybszego i większego przybywania osobników 
w kolejnych próbach niż przybywania dalszych 
gatunków (prawo Beklemiszewa). W efekcie 
miara Margalefa jest bardzo wrażliwa na wiel-
kość próby i stąd może być mało obiektywna. 
Jednakże mając świadomość tych niedostatków 
wzoru Margalefa, można – przy zachowaniu tej 
samej wielkościowo próbie – dokonać analizy 
porównawczej bogactwa gatunkowego zgrupo-
wań zbliżonych ekosystemów, tj. analizy, która 
operuje wartościami względnymi waloryzujący-
mi zgrupowania i ekosystemy.

Wskaźnik różnorodności Shannona-Wienera:
S

H` = -∑  pi ln pi)
i = 1

 

gdzie:
(p) – udział i-tego gatunku.

Idea wskaźnika wywodzi się z teorii infor-
macji. Różnorodność gatunkowa układu jest 
opisywana wypadkową dwóch charakterystyk 
– bogactwa gatunkowego, czyli maksymalną 
liczbą gatunków, jaką może pomieścić dany 
ekosystem, oraz równomierności – dystrybucji 
osobników pomiędzy poszczególne gatunki, 
co łącznie umożliwia sprawne funkcjonowanie 
całego układu. Wskaźnik jest miarą podobień-
stwa losowego trafienia konkretnego elemen-
tu (osobnika) zgrupowania, który przynależy  
do danego gatunku. Wartość liczbowa wskaź-
nika zależy jednocześnie od równomierno-
ści rozkładu osobników między gatunkami  
(równomierności) oraz od liczby gatunków  
w zgrupowaniu (bogactwo gatunkowe). Im 
wyższa jest wartość wskaźnika, tym większa 
niepewność trafienia osobnika z danego ga-
tunku, czyli większa różnorodność gatunkowa 
zgrupowania. 
Stosowane są też inne wzory na wskaźniki infor-
mujące o różnorodności zgrupowań, zbiorowisk 
czy ekosystemów. Niektóre z nich przedstawio-

no w rozdziale „Wykorzystanie kusakowatych 
w bioindykacji i waloryzacji ekosystemów”.
Różnorodność ekosystemowa (γ) odnosi się 
do rozmaitości zgrupowań wielogatunkowych 
– zgrupowań, zespołów, biocenoz, podczas gdy 
różnorodność krajobrazowa to zbiór zespołów, 
ekosystemów wraz z ich układami. Charaktery-
zują ją: zajmowana przestrzeń, różnorodność 
ekosystemów. 
Miarami różnorodności ekosystemowej są róż-
norodność strukturalna (wewnętrzne zróżnico-
wanie środowiska), różnorodność funkcjonalna 
(różnorodność funkcji wypełnianych przez róż-
ne gatunki lub grupy gatunków), produktyw-
ność (ilość produkcji i jej tempo mierzone na 
różnych poziomach organizacji ekosystemu). 
Należy zauważyć, że różnorodność ekosystemu 
leśnego jest dodatnio skorelowana z produk-
tywnością, np. różnorodność i produktywność 
warstwy runa są istotnie skorelowane z różno-
rodnością i produktywnością warstwy drzew. 
Różnorodność biologiczna ma podstawowe 
znaczenie dla ewolucji oraz trwałości układów 
podtrzymujących życie na Ziemi. Liczba inte-
rakcji między organizmami oraz między nimi 
a ich środowiskiem wydaje się nieskończona, 
gdyż każdy proces badawczy przynosi nowe re-
welacje w tej dziedzinie. Największe zagrożenia 
dla różnorodności biologicznej stwarza różno-
rodna działalność człowieka zarówno w ukła-
dach przyrodniczych, jak i poza nimi, np. przez 
emisję różnych związków chemicznych z zakła-
dów przemysłowych i gospodarki rolnej. 
Ubożenie różnorodności biologicznej prowadzi 
do następujących zjawisk:
–  eurytopizacji – wycofywania się gatunków 

wąsko wyspecjalizowanych,
–  kosmopolitypizacji – zastępowania gatunków 

o małych zasięgach przez ubikwistyczne,
–  allochtonizacji – wchodzenia gatunków ob-

cych wypierających gatunki rodzime.
Ochrona różnorodności biologicznej następuje 
w skalach:
– lokalnej (alfa różnorodność),
–  transektowej (beta różnorodność),
–  krajobrazowej (gamma różnorodność).
Praktycznym przykładem podejmowania za-
dań związanych z poznaniem różnorodności 
biologicznej lasów Polski była inwentaryzacja 
przyrodnicza zasobów gatunkowych roślin 
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i zwierząt przeprowadzona na przełomie XX 
i XXI w., służąca m.in. wyznaczeniu obszarów 
programu Natura 2000. Rodzinie kusakowatych 
nie poświęcono w tym postępowaniu większej 
uwagi, ograniczając się do poznania rozsiedle-
nia tzw. gatunku naturowego pogrzybnicy Man-
nerheima Oxyporus mannerheimi. Świadczy to 
o małej znajomości tej rodziny, z której o wiele 
więcej gatunków zasługuje na to, by stać się ga-
tunkami wskaźnikowymi i zostać objęte ochro-
ną, jak np. marga szerszeniówka Quedius dila-
tatus, krasnopróchniak długoczułki  Hesperus 
rufipennis, gdyż są bliskie wyginięcia.
Jak zasygnalizowano we wstępnej części opraco-
wania, w Polsce występuje około 1400 gatunków 
kusakowatych. Szacuje się, że 75% tych gatun-
ków żyje w lasach. Omawiana rodzina chrząsz-
czy jest bardzo zróżnicowana taksonomicznie 
(wewnętrznie). Z całej Ziemi znane są dotąd  
32 podrodziny obejmujące 3850 rodzajów  
i 47 000 gatunków. Spośród występujących 
w Polsce 22 podrodzin najliczniejsza jest pod-
rodzina rydzenice Aleocharinae, licząca około 
500 gatunków, na drugim miejscu w tej klasy-
fikacji znalazła się podrodzina kusaki Staphyli-
ninae, z blisko 250 gatunkami. Dalsze miejsca 
zajmują skorogonki Tachyporinae, świeżacin-
ki Omaliinae, kozubki Oxytelinae i myśliczki  
Steninae; w każdej z tych podrodzin jest oko- 
ło 100 gatunków. Następne żarlinki Paederi-
nae i marniki Pselaphinae mają po około 80 ga- 
tunków, zaś balinki Scydmaeninae blisko  
50 gatunków. Pozostałych 13 podrodzin zawiera 
w swoim składzie od 1 do kilkunastu gatunków. 
Każdy z rodzajów rodziny kusakowatych jest 
reprezentowany w Polsce przez zróżnicowaną 
liczbę gatunków od 1 do 130 – tyle należy do ro-
dzaju gładzik Atheta. Dalsze w kolejności liczby 
gatunków w rodzaju są: myśliczek Stenus z pod-
rodziny myśliczków Steninae z około 90 gatun-
kami, nawozak Philonthus i marga Quedius oby-
dwa z podrodziny kusaki Staphylininae z około 
60 gatunkami każdy. 
Podrodziny rydzenice i kusaki liczą łącznie oko-
ło 700 gatunków, co stanowi 50% wszystkich 
kusakowatych Polski. Spełniają też najbardziej 
istotną rolę biocenotyczną. Rydzenice jako he-
mizoofagi, żyjące w ściółce, szczelinach podłoża 
mają w zwyczaju opuszczać okresowo te miej-
sca i poszukiwać pokarmu lub płci przeciwnej 

na roślinach zielnych lub krzewiastych. Z kolei 
kusaki są typowymi drapieżcami – euzoofagami 
i prowadzą napowierzchniowy tryb życia, poru-
szając się po powierzchni i w szczelinach gruntu 
we wszystkich substratach, w których żyją.
Wobec zróżnicowania biologii kusakowatych 
ustalenie liczby ich gatunków w określonej 
przestrzeni nie jest łatwe, gdyż poszczególne 
metody odłowu gatunków dają mniej lub bar-
dziej zróżnicowane wyniki. W pewnym do-
świadczeniu okazało się, że najwięcej gatunków 
jest odławianych w tym samym środowisku 
leśnym metodą biocenometru, najwięcej osob-
ników metodą pułapek – cylindrów chwytnych, 
najmniej zaś gatunków i osobników metodą 
prób glebowych ekstrahowanych w eklektorach 
grzewczych. W metodzie cylindrów chwytnych 
preferowane były gatunki III grupy aktywności 
– z podrodziny kusaków, a pomijane gatunki 
z podrodziny rydzenic, należące do rodzaju gła-
dzik Atheta, oraz myśliczki Steninae. Te gatunki 
dobrze wykrywała natomiast metoda bioceno-
metru. Metoda prób glebowych ujawniała z ko-
lei gatunki o nieregularnym typie aktywności  
(II grupa aktywności), prowadzące osiadły 
i skryty tryb życia, jak np. z rodzajów ziemiec 
Geostiba, żezoń Othius, wydłużak Xantholinus, 
być może niektóre myśliczki Steninae, np. my-
śliczek pospolity Stenus clavicornis.
Stosując różne metody odłowu kusakowatych 
i dostatecznie długi okres badań, stwierdza się 
większą liczbę gatunków zamieszkujących dany 
obszar, krajobraz, ekosystem, ich fragmenty. 
I tak najlepiej poznanymi regionami w Polsce 
są Puszcza Białowieska i Bieszczady, z oko-
ło 500 wykrytymi gatunkami każdy (epsilon 
różnorodność). Zespołami leśnymi najlepiej 
poznanymi pod względem liczby wykrytych 
gatunków kusakowatych zamieszkujących dno 
lasu są zespoły borowe Leucobryo-Pinetum 
w Puszczy Człuchowskiej z około 300 gatun-
kami, Peucedano-Pinetum w puszczach Piskiej, 
Białej i Kampinoskiej z ponad 180 gatunkami. 
Ogólnie w borach sosnowych świeżych w ciągu 
wieloletnich badań różnymi metodami odłowu 
stwierdzono ponad 350 gatunków (beta różno-
rodność). 
Od stopnia poznania epigeicznych i glebowo- 
-ściółkowych kusakowatych borów sosnowych 
bardzo odbiega poznanie zgrupowań kusako-
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watych innych typów siedliskowych lasu, gdzie, 
jak np. w Puszczy Białowieskiej, stosowano  
1 metodę odłowu (cylindry chwytne – pułapki 
STN), a odłów prowadzono przez 1–2 sezony 
wegetacyjne na stosunkowo małym obszarze. 
Średnia liczba gatunków w 13 typach siedli-
skowych lasu kształtowała się na poziomie 112. 
Poniżej tego poziomu znalazły się zgrupowania 
kusakowatych z Bśw, Bw, Bb, BMśw oraz BMb 
(w którym stwierdzono tylko 75 gatunków), 
powyżej – wszystkie zgrupowania siedlisk la-
sowych oraz BMw. Najbogatsze było zgrupo-
wanie z olsu jesionowego – 135 gatunków (alfa 
różnorodność). Wydłużając okres badań i sto-
sując różne metody odłowu, prawdopodobnie 
uzyskano by wielkości większe o kilkadziesiąt 
procent. Jeszcze bardziej wzrosłaby liczba odło-
wionych osobników, których odłowiono naj-
więcej w LMśw (16 903), średnio na siedliskach 
lasowych (8043), najmniej zaś w BMb (793) i na 
siedliskach borowych (2143). Niemniej jednak 
uzyskane wyniki są jedynymi porównywalnymi, 
jakie są znane z głównych siedlisk ekosystemów 
leśnych Polski.

Średnia wartość wskaźnika różnorodności 
Shannona-Wienera H` zgrupowań kusakowa-
tych wyniosła 4,10 (maksymalna 5,03 – BMw). 
Poniżej średniej znalazło się zgrupowanie z  sie-
dliska OlJ oraz wszystkie zgrupowania z siedlisk 
lasowych z wyjątkiem LMw i LMb, które wraz 
ze zgrupowaniami z siedlisk borowych charak-
teryzowały się najwyższymi wskaźnikami H`. 
W zestawieniu tych liczb kryje się ułomność 
wskaźnika różnorodności H`. Im większa licz-
ba osobników (szczególnie kilku gatunków 
najliczniejszych – dominujących) przy podob-
nym udziale gatunków, tym mniejsza wartość 
wskaźnika, tym mniejsza różnorodność gatun-
kowa. Sytuacja taka będzie się pogłębiać wraz 
ze zwiększaniem liczby pobieranych prób, gdyż 
przyrost liczby osobników będzie zdecydowanie 
większy niż przyrost liczby gatunków. Dlate-
go też zaleca się, by przerwać pobieranie prób, 
gdy nie znajduje się w nich nowych gatunków 
(zgodnie z kryterium Beklemiszewa). Innym 
rozwiązaniem jest stosowanie innych wzorów 
dla oceny różnorodności. Niektóre z nich znaj-
dują się w rozdziale poświęconym bioindykacji.

Tab. 1.  Niektóre wskaźniki zooindykacyjne  zgrupowań kusakowatych, waloryzujące typy  
siedliskowe lasu w Puszczy Białowieskiej 

Współczynnik Bśw Bw Bb BMśw BMw BMb LMśw LMw LMb Lśw Lw OlJ Ol

Liczba powierzchni 10 12 12 11 12 6 13 11 14 12 12 13 12

Liczba osobników 1895 2249 1501 3783 2637 793 16903 3397 1820 15584 8930 7178 2487

Udział 3 dominantów 33,6 37,9 39,8 39,5 29,3 45,3 77,9 45,5 37,7 81,5 76,3 58,1 49,4

Liczba gatunków 102 104 97 110 116 75 125 112 114 113 129 135 126

Liczba reliktów 7 7 5 8 13 5 12 8 8 7 9 9 12

% gatunków leśnych 84 66 56 83 77 73 89 75 73 87 86 73 65

Wskaźnik różnor. H’ 4,77 4,70 4,59 4,66 5,03 4,37 2,35 4,39 4,88 2,06 2,64 3,75 4,21

Wskaźnik jakości Bc 6,79 5,06 4,17 7,33 6,36 7,11 7,60 7,10 7,55 8,03 8,10 7,05 7,26
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9. Wykorzystanie kusakowatych w bioindykacji  
i waloryzacji środowisk leśnych

Bioindykacja ma za sobą długą historię 
i wiele definicji. W niniejszym opracowaniu 
przyjęto, że pojęcie to oznacza wykrywanie 
i diagnozę właściwości środowiska przyrod-
niczego, procesów i zjawisk ekologicznych  
za pomocą żywych organizmów, zwanych  
bioindykatorami. W leśnictwie od czasów 
Braun-Blanqueta i Cajandera, zatem od XIX w.,  
bioindykacja oparta na poznaniu składu ga-
tunkowego roślin runa pozwala na określanie 
i wyróżnianie siedlisk leśnych. Każda bioindy-
kacja opiera się na zidentyfikowaniu i pomiarze 
bioindykatora. Jest nim gatunek, populacja, ze-
spół lub wybrane ich charakterystyki, których 
występowanie lub reakcje wskazują na zaist-
nienie w danym miejscu sytuacji ekologicznej 
(stanu, procesu, zjawiska) o zlimitowanych ce-
chach. Wyrazem liczbowym bioindykatora jest 
wskaźnik bioindykacyjny, dający się pomierzyć 
i skalibrować odpowiednio do bioindykowanej 
wartości systemu, a tym samym mogący służyć 
waloryzacji tegoż systemu.
Zastosowanie w omawianej metodzie zwierząt 
jako bioindykatorów pozwoliło na wyróżnienie 
metody zooindykacyjnej. Początkowo była to 
zooindykacja gatunkowa oparta na stosunkowo 
dużych bezkręgowcach i służąca diagnostyce 
gleb. Późniejszy rozwój badań zooindykacyj-
nych zmienił pierwotny pogląd, że lepszymi ga-
tunkami wskaźnikowymi są organizmy większe 
i ujawnił przydatność do tego celu organizmów 
małych i reprezentowanych przez dużą liczbę 
spokrewnionych gatunków, co np. dobrze odnosi 
się do rodziny kusakowatych. Zooindykacja ga-
tunkowa, chociaż zbudowana na solidnych pod-
stawach biologicznych, operująca organizmami 
o rozpoznanych wymaganiach środowiskowych, 
ograniczona jest jednak bardziej do rozpoznawa-
nia stanów poszczególnych elementów środowi-
ska niż do identyfikacji kierunku zachodzących 
w tym środowisku procesów, co staje się nie-
odzowne dla ustanowienia strategii ekologicznej 
człowieka w środowisku przyrodniczym. 
Takie możliwości stwarza zooindykacja opar-
ta na bioindykatorach zespołowych. Ten typ 

monitoringu zmian środowiskowych wykry-
wa konsekwencje oddziaływania stresorów jak 
gdyby po ich przetworzeniu – kompensacji 
przez mechanizmy homeostatyczne systemów. 
W sensie metodologicznym zadania bioindy-
kacyjne oparte na indykatorach roślinnych lub 
zwierzęcych – zespołowych można wyrazić 
w trzech kierunkach postępowania:
– diagnostycznym,
– funkcjonalnym,
– biomorfologicznym.
Kierunek diagnostyczny, wyrosły z bioindy-
kacji gatunkowej, obejmuje jakościową i ilo-
ściową analizę składu gatunkowego zespołów 
w różnych skalach taksonomicznych i prze-
strzennych, wykorzystując do oceny środowi-
ska wskaźniki struktury dominacyjnej, choro-
logicznej, fenologicznej, wskaźniki bogactwa 
gatunkowego, różnorodności, równomierności, 
swoistości i inne.
Kierunek funkcjonalny, odnoszący się głównie 
do oceny zasobności i kierunku podziału zaso-
bów w biocenozie w procesach sukcesyjnych 
i reakcjach stresowych, opiera się na poznaniu 
biologii gatunków i ich roli w procesach ekosys-
temalnych. Wykorzystuje wskaźniki odnoszące 
się do struktury troficznej zespołu, biomasy, 
strategii życiowej gatunków, struktury innych 
form biologicznych, dojrzałości zespołu, jakości 
przyrodniczej lub naturalności.
Kierunek biomorfologiczny czerpie swą meto-
dologię z poziomu zespołu osobników danego 
gatunku, a więc populacji lub częściej – metapo-
pulacji. Bioindykatory są tu określone zmienno-
ścią osobniczą, morfologiczną, która to zmien-
ność może dobrze charakteryzować stopień 
rozwoju i uporządkowania danej cenozy lub jej 
zagrożenia. 
Mając zgromadzony materiał faunistyczny, 
można wyróżnić te charakterystyki zooindyka-
cyjne, które są niezbędne do wyliczenia warto-
ści wskaźników zooindykacyjnych.
Mogą to być następujące charakterystyki:
– liczba osobników (N),
– liczba gatunków (S),

Kusakowate_srodek.indd   106 7/3/17   9:37 AM



107

–  liczba i udział gatunków reliktowych (Df  
lub R),

– udział gatunków leśnych wyłącznych (F3),
– udział gatunków leśnych wybierających (F2),
– udział gatunków eurytopowych (F1),
– udział gatunków nieleśnych, obcych (F0),
– udział gatunków europejskich (De),
– udział gatunków detritofilnych (Dk),
– masa ciała lub jej względne wartości.
Na podstawie tych charakterystyk można obli-
czyć wartości różnych wskaźników zooindyka-
cyjnych, np. wskaźnika:
–  różnorodności gatunkowej Shannona-Wiene-

ra (H`) (patrz rozdział 8),
–  bogactwa gatunkowego Margalefa (d) (patrz 

rozdział 8),
– wierności zgrupowania (Q),
– zasobności środowiska (RCB),
– stabilności zgrupowania (Nc),
–  jakości przyrodniczej zgrupowania (Bc).
Trzy pierwsze z wymienionych wskaźników na-
leżą do kierunku diagnostycznego, pozostałe do 
funkcjonalnego. 

Wskaźnik wierności zgrupowania (Q)  
(Szujecki 2001)

Q =    dF3(R + 1)

gdzie:
d – wskaźnik bogactwa gatunkowego Margalefa,
F3 – procentowy udział liczebności w strukturze 
dominacyjnej zgrupowania osobników gatunków 
charakterystycznych wyłącznych,
R – liczba gatunków reliktowych właściwych lasom 
pierwotnym.

Wierność gatunkowa jest cechą łączącą infor-
macje o dominacji i stałości gatunku najlepiej 
wyrażającą stopień jego powiązania ze środowi-
skiem. Zazwyczaj wierność określa się szacunko-
wo, przyporządkowując poszczególne gatunki do 
wyróżnianych klas wierności (F3–F0) względem 
danego środowiska. Czasem wierność wyraża się 
liczbowo jako stosunek częstości występowania 
gatunków w danym środowisku do częstości jego 
występowania w innych środowiskach. 
Wskaźnik wierności zgrupowania Q należy do 
rodziny wskaźników określających różnorodność 
gatunkową zgrupowań. Do jego zbudowania 
wykorzystano wskaźnik bogactwa gatunkowego 

Margalefa. Łącząc dane o bogactwie gatunkowym 
z danymi o udziale w zgrupowaniu gatunków 
swoistych i faunistycznie unikalnych, uzyskuje 
się w rezultacie informację o oddziaływaniu ga-
tunków swoistych i unikalnych na zróżnicowanie 
zgrupowania. Wskaźnik wierności zgrupowania 
Q większą wagę przywiązuje do występowania 
gatunków unikalnych, reliktów (R) niż do ga-
tunków charakterystycznych wyłącznych (F3), 
stąd we wzorze w stosunku do tych pierwszych 
uwzględnia się liczbę gatunków, a do drugich – 
ich udział liczbowy (%) w zgrupowaniu.

Wskaźnik zasobności środowiska RCB

Wyrazem zasobności środowiska może być 
średnia wielkość osobnika w zgrupowaniu. 
Uzyskanie takiej informacji, która byłaby bli-
ska prawdzie, nie jest łatwe. Najprościej moż-
na to osiągnąć, mierząc ciężar osobników, ale 
sam pomiar jest pracochłonny, a nadto wiel-
kości, które się uzyskuje, mogą być obarczone 
błędem wynikającym z nierównego poziomu 
nasycenia przewodów pokarmowych pokar-
mem. Wykorzystywano więc długość ciała lub 
korelując długość ciała z ciężarem, tworzono 
tabele zasobności gatunków itp. I tak dla po-
staci dorosłych kusakowatych korelacja mię-
dzy wymienionymi wielkościami wyraża się 
równaniem:

y = -0,00219592 + 0,00001743x3

przy korelacji 0,9353

gdzie:
x – długość ciała w mm,
y – ciężar w mg
(badania własne Katedry Ochrony Lasu i Ekologii 
SGGW).

Niestety takie postępowanie, chociaż przynosiło 
pewne porównawcze dane, nie było satysfak-
cjonujące, gdyż kształt ciała kusakowatych jest 
zróżnicowany i dopiero 3 pomiary: długości, 
szerokości i „wysokości” ciała dają wyobrażenie 
o realnej wielkości ciała i przybliżonej wielkości 
jego biomasy.
W opisanej sytuacji przy obliczaniu zasobności 
ekosystemów Puszczy Białowieskiej M. Smoleń-
ski opracował nowy wskaźnik zasobności RCB, 
którego podstawą było porównywanie kształtu 
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ciała poszczególnych gatunków kusakowatych. 
Wyróżniono 10 takich kształtów, podporządko-
wując im stosowne współczynniki kształtu ciała 
charakterystyczne dla gatunku – TBS. Następ-
nie uznano, że nawozak leśny Philonthus deco-
rus jest gatunkiem wzorcowym o zasobności 
„1”. Dzieląc 1 przez TBS uzyskano względną 
i porównawczą wartość zasobności dla kolej-
nych gatunków. Suma zasobności gatunków 
zgrupowania wskazuje na względną zasobność 
badanych środowisk. 
Z pełną procedurą postępowania można zapo-
znać się w rozprawie Smoleński i Szujecki 2001.

Wskaźnik stabilności (Nc) (Smoleński 2000)

gdzie: 
F – procentowy udział liczebności w strukturze 
dominacyjnej zgrupowania:
F3 – gatunków charakterystycznych wyłącznych,
F32 – łącznie gatunków charakterystycznych 
(wyłącznych + wybierających),
F10 – łącznie gatunków towarzyszących i obcych,
f – współczynnik właściwy dla danego zgrupowania 
w danym typie ekosystemu.

Wskaźnik równomierności J’ (Pielou 1969)

gdzie:
H – wskaźnik ogólnej różnorodności gatunkowej 
Shannona-Wienera,
S – liczba gatunków w zgrupowaniu.

Wskaźnik jakości przyrodniczej  
zgrupowania (Bc) (Smoleński 2000) 

Bc = 4 JNcDkDe

gdzie:
J – wskaźnik równomierności,
Nc – wskaźnik stabilności zgrupowania, 
Dk – udział procentowy w strukturze dominacyjnej 
zgrupowania gatunków charakteryzujących dostępność 
pokarmu w środowisku,
De – udział procentowy w strukturze dominacyjnej 
zgrupowania gatunków charakteryzujących wartość 
ekosystemu dla zachowania form lokalnych.

Wskaźnik jakości przyrodniczej operuje cztere-
ma cechami:
–  wykorzystaniem potencjalnej reprezentacji nisz 

ekologicznych (podstawa: wskaźnik Pielou J'),
–  stabilnością (podstawa: wskaźnik stabilności Nc),
–  dostępnością pokarmu (podstawa: udział ga-

tunków detrytofilnych, świadczących o nagro-
madzeniu w środowisku łatwo przyswajalnej, 
martwej, fermentującej substancji organicznej),

–  reprezentatywnością form lokalnych (podstawa: 
udział w zgrupowaniu gatunków europejskich).

Jest pierwiastkiem 4. stopnia z iloczynu tych 
cech. Im wyższa wartość wskaźnika Bc, tym 
zgrupowanie bogatsze gatunkowo, bardziej doj-
rzałe i stabilne, w większym stopniu zawierające 
cenne formy lokalne oraz funkcjonujące w wa-
runkach obfitości dostępnego pokarmu.
Zooindykacja mimo pewnych osiągnięć znajdu-
je się w fazie wstępnej, w związku z czym wielu 
autorów badań zoocenotycznych stosuje własne 
wskaźniki, które najczęściej pozwalają wskazać 
na wartość faunistyczną badanego środowiska, 
jego naturalność lub stopień synantropizacji. 
Oto przykłady:

Wartość faunistyczna (Sławska 2001)

SR + 1/S × log N

gdzie:
S – liczba gatunków, 
SR – liczba gatunków rzadkich, 
N – liczba lub liczebność osobników w zgrupowaniu.

Naturalność (Smoleński 2001)

R + F3 + F2/F1 + F0

gdzie:
R – liczba gatunków reliktowych,
F3, F2, F1, F0 – liczba gatunków w różnych klasach 
wierności (patrz str. 106) lub stosowne liczby osobników 
klas R i F.

Synantropizacja (Bohác̀ 1989)

100 – (DF3 + 1/2DF2)

gdzie:
D – dominacja gatunków wyłącznych (F3) 
i wybierających (F2) dla danego środowiska.

Nc = 
F32 log F3

flog (F10 + 1,1)
 

J = 
H

Hmax

 = 
H

log2 S  
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9.1. Przykładowe wykorzystanie metody zooindykacyjnej  
do waloryzacji Puszczy Białowieskiej

Waloryzację Puszczy Białowieskiej przepro-
wadzono w 2 etapach. W etapie I uzyskano in-
formacje o wartości przyrodniczej zgrupowań 
kusakowatych w najlepiej zachowanych drze-
wostanach najstarszych klas wieku na 13 wy- 
stępujących w Puszczy siedliskach i uznano te 
zgrupowania za wzorcowe (referencyjne). 
Równocześnie prowadzono badania nad walo-
ryzacją Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem 
chrząszczy nadrzewnych. Syntezę wyników tych 
badań przedstawia rozprawa Byk A. i Mokrzyc-
ki T. 2007.
Charakter takich zgrupowań obejmujących ro-
dzinę kusakowatych omówiono w rozdziale 5 

opracowania. Zbadano także przebieg sukcesji 
kusakowatych po zrębie zupełnym na siedlisku 
LMśw.
 
Okazało się, że:
–  na wartości wskaźników różnorodności i bo-

gactwa gatunkowego zgrupowań kusakowa-
tych decydujący wpływ miał typ gospodarki 
wodnej. Wartości te były większe na obsza-
rach o retencyjnym typie gospodarki wodnej, 
najniższe zaś na obszarach z infiltracyjnym 
typem gospodarki wodnej, co pokrywa się 
z ogólną syntetyczną waloryzacją przyrodni-
czą Puszczy Białowieskiej (mapy 1 i 2).

Mapa 1. Średnia wskaźników różnorodności gatunkowej (H`), bogactwa gatunkowego („d”) =  (H’ + d)/2 kusakowatych 
na tle syntetycznej waloryzacji przyrodniczej jednostek krajobrazowych Puszczy Białowieskiej (wg Kwiatkowskiego 
i Gajko, 2002, mapa 15) na podstawie I etapu badań (Smoleński, Szujecki 2001)
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–  Syntetyczny wskaźnik różnorodności i bogac-
twa gatunkowego kusakowatych (H’ + d/2) 
pokrywał się przestrzennie z opisanymi wła-
ściwościami gleb i jakością przyrodniczą 
drzewostanów, przy czym największe wartości 
miał na obszarze Białowieskiego Parku Naro-
dowego wraz z Hwoźną i w dolinie Leśnej.

Gospodarka zrębami zupełnymi zmienia war-
tości zgrupowań kusakowatych mierzone oma-
wianymi wskaźnikami. Istotnym osiągnięciem 
jest stwierdzenie, że największa różnorodność 
fauny mierzona wskaźnikiem H' występu-
je w uprawach i maleje w kolejnych stadiach 
sukcesyjnych, co pozwoliło na skonstruowanie 
sukcesyjnego modelu waloryzacji środowisk le-

śnych w Puszczy Białowieskiej i na całym Niżu 
Polskim.
Model ten, oparty na wskaźnikach H`, Q, Bc, 
RCB i odnoszący się zarówno do starodrzewów 
w 13 typach siedliskowych lasu, jak i do 9 obsza-
rów administracyjnych Puszczy Białowieskiej 
oraz 4 stadiów rozwojowych lasu mieszanego 
świeżego, pozwolił na wyróżnienie 3 poziomów 
jakościowych tych obiektów:
I poziom – wysoka różnorodność i wierność, 
niska zasobność i jakość;
II poziom – średnio wysoka różnorodność 
i wierność, średnio wysoka zasobność i jakość;
III poziom – niska różnorodność i wierność, 
wysoka zasobność i jakość (rys. 31).

Mapa 2. Hydrotopy – typy gospodarki wodnej w Puszczy Białowieskiej (wg Kwiatkowskiego i Gajko 2002, mapa 25)

Retencyjny bagienny
Retencyjny łęgowy
Ewapotranspiracyjny wilgotny
Ewapotranspiracyjny świeży
Infiltracyjny podsiąkowy
Infiltracyjny świeży
Infiltracyjny suchy
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Rys. 31. Sukcesyjny model waloryzacji  lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną (wg Smoleńskiego  
i Szujeckiego, 2001). Zastosowano cztery wskaźniki testujące epigeiczne zgrupowania kusakowatych:  
H’ – wskaźnik różnorodności gatunkowej, Q – wskaźnik wierności zgrupowania, RCB – wskaźnik zasobności  
środowiska, Bc – wskaźnik jakości przyrodniczej zgrupowania.
Typy siedliskowe lasu reprezentowane przez starodrzew: Bśw, Bw, Bb, BMśw, BMw, BMb, LMśw, LMw, LMb, Lśw,  
Lw, OlJ, Ol.
Jednostki przyrodniczo-administracyjne: BPN – Białowieski Park Narodowy, rezerwat ścisły, BI – obręb Białowieża,  
BR – obręb Browsk, HA – obręb Hajnówka, LE – obręb Leśna, NA – obręb Narewka, PL – obręb Puszcza Ladzka,  
ST – obręb Starzyna.
Regeneracja grądu wysokiego (LMśw) w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej: Up – uprawa, Mł – młodnik,  
Dr – drągowina, St – starodrzew.
I obszar waloryzacyjny, oznaczony kropkowaną linią, grupuje: borowe typy siedliskowe lasu, ekosystemy  
zdegradowane lub wczesnych stadiów sukcesji leśnej.
II obszar waloryzacyjny, oznaczony kreskowaną linią, grupuje: siedliska borów mieszanych, lasów mieszanych  
lub lasów bagiennych, ekosystemy zaawansowanych stadiów sukcesji leśnej.
III obszar waloryzacyjny, oznaczony ciągłą linią, grupuje: siedliska grądowe, klimaksowe ekosystemy leśne,  
wysoce złożone i stabilne krajobrazy leśne, reprezentatywne dla naturalnego krajobrazu Niżu Polskiego.
Czarne strzałki obrazują przebieg regeneracji grądu (LMśw) w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej
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Poziom I w odniesieniu do obszarów admini-
stracyjnych Puszczy – 8 w lasach gospodarczych 
i BPN – nie został zidentyfikowany. Wyróżnione 
obszary znalazły się na poziomie III, a szczegól-
nie na poziomie II, gdzie wystąpiła ich najwięk-
sza koncentracja, potwierdzająca wysoką jakość 
przyrodniczą Puszczy.
Przyjmując jako oś modelu waloryzującego sie-
dliska leśne oraz obszary administracyjne Pusz-
czy krzywą wypadkową grupy wskaźników H` 
oraz Q (oś odciętych) i grupy wskaźników RCB, 
Bc (oś rzędnych) w kolejnych fazach rozwojo-

wych lasu (I–IV: uprawy, młodniki, drągowiny, 
starodrzewy), można się przekonać o prawi-
dłowości rozkładu wartości wskaźników zooin-
dykacyjnych w przebiegu sukcesji oraz o pro-
gresywnym charakterze zmian prowadzących 
od stadium II do IV w rozwoju drzewostanów  
(rys. 31). Wprowadzenie do omawianego mode-
lu wartości wskaźników zooindykacyjnych uzy-
skanych z lasów gospodarczych nizinnej części 
Polski wyraźnie uporządkowało model, wska-
zując na położenie drzewostanów na uboższych 
niż w Puszczy Białowieskiej siedliskach (rys. 32). 

Rys. 32. Sukcesyjny model waloryzacji krajobrazów leśnych Niżu Polskiego (wg  Smoleńskiego, Kwiatkowskiego, 
Szujeckiego 2006). Strefa D – grupa uproszczonych, antropogenicznych ekosystemów leśnych w Puszczy  
Człuchowskiej (NIE), Słowińskim Parku Narodowym (SPN); strefa E – grupa eutroficznych, antropogenicznych lasów; 
BPN – strefy ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Pozostałe oznaczenia (symbole) jak pod rys. 31
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Model waloryzacji lasów metodą zooindykacyj-
ną zastosowany do lasów Puszczy Białowieskiej 
wykazał kilka prawidłowości ważnych zarówno 
dla rozumienia procesów ekologicznych tam 
przebiegających, jak i dla teorii ekologii. 
Są to następujące prawidłowości:
–  zróżnicowanie gatunkowe i różnorodność 

zgrupowań kusakowatych maleje w miarę 
przebiegu sukcesji wtórnej, podczas gdy pro-
dukcja biologiczna zgrupowania rośnie.

–  Kierunek sukcesji zespołów leśnych prowadzi 
od siedlisk świeżych borowych z jednej stro-
ny oraz od siedlisk podmokłych i wilgotnych 
z drugiej do stadiów klimaksowych, jakimi są 
grądy świeże: las świeży, las mieszany świeży, 
las wilgotny.

–  Do waloryzacji środowisk można stosować 
różne wskaźniki, ale pod warunkiem, że ich 
agregacja (uśrednienie) nie będzie stosowana, 
jeśli kierunek zmiany ich wartości na tle bada-

nych środowisk będzie przeciwstawny, jak to 
występuje w odniesieniu do wskaźników H`,  
d i Q z jednej strony oraz RCB, Nc i Bc z drugiej. 

–  Na stopień rozwoju zespołu najlepiej wskazują 
wskaźniki jakości przyrodniczej i zasobności, 
nie zaś różnorodności gatunkowej i wierności.

Przed przystąpieniem do etapu II na podstawie 
informacji o stanie ekosystemów w drzewosta-
nach najstarszych o zachowanej naturalności 
sporządzono mapę wartości przyrodniczej po-
szczególnych oddziałów Puszczy, z uwzględnie-
niem jakości siedliska i wieku drzewostanów. 
Wartość przyrodnicza każdego oddziału zosta-
ła określona za pomocą uśrednionych wskaź-
ników zooindykacyjnych odnoszących się do 
zgrupowań badanych jednostek taksonomicz-
nych fauny glebowo-ściółkowej (skoczogon-
ków, biegaczowatych, kusakowatych) (mapa 3). 
Mapa stanowiła płaszczyznę odniesienia w sto-
sunku do wyników badań II etapu.

Mapa 3. Średnie wskaźników różnorodności gatunkowej (H’), wierności zgrupowania (Q), bogactwa gatunkowego (d), 
jakości przyrodniczej (Bc) na tle syntetycznej waloryzacji Puszczy Białowieskiej (wg Kwiatkowskiego i Gajko, 2002, 
mapa 26), na podstawie I etapu badań (Smoleński, Szujecki 2001)
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W II etapie badań rozpoznano strukturę i war-
tość przyrodniczą zgrupowań glebowo-epige-
icznych stawonogów (obok kusakowatych bada-
no skoczogonki, biegaczowate, mrówki, pająki, 
krocionogi)   w drzewostanach poddanych pre-
sji 8 głównych stresorów, do których należały:
–  gospodarka zrębowa (34,88% powierzchni 

Puszczy),
–  uproszczenie składu gatunkowego drzewosta-

nów (13,88%),
–  eksploatacyjne wyręby z lat 1915–16, 1924–29 

(8,11%),
– pożary (0,04%),
–  przejściowe rolnicze użytkowanie gleb 

(5,89%),
–  zmiana gruntów leśnych na inny rodzaj użyt-

kowania (0,95%),
–  budowa i eksploatacja obiektów związanych 

z gospodarką leśną (0,17%),
–  budowa i eksploatacja linii kolejowych, dróg 

publicznych i gospodarczych (0,40%).
Zatem około 2/3 powierzchni Puszczy podlega-
ło lub podlega określonym stresorom o różnym 
stopniu nasilenia. Na 34,64% powierzchni za-
chowały się drzewostany naturalne lub zregene-
rowane przed 1916 r.
Korzystając z przedstawionych danych o drze-
wostanach i siedliskach Puszczy, jak też uzy-
skanych informacji (w tym wartości licznych 
wskaźników zooindykacyjnych omówionych 
poprzednio, o stanie i reakcjach kusakowatych), 
opracowano obraz przestrzennej waloryzacji 
zooindykacyjnej całej Puszczy oraz prognozę 
możliwej rehabilitacji zagrożonych ekosystemów. 
Okazało się, że każde zgrupowanie kusakowa-
tych, podobnie jak i innych zooindykatorów, 
składając się z niejednorodnych pod względem 
biologii i relacji ekologicznych gatunków, może 
odmiennie reagować na działanie stresorów. 
Dotyczy to zwłaszcza udziału w zgrupowaniach 
gatunków o wąskiej lub szerokiej tolerancji wo-
bec czynników środowiska, czyli z jednej strony 
gatunków leśnych wybierających (F3) i leśnych 
wyłącznych (F4), w tym także reliktów, z drugiej 
strony gatunków eurytopowych (F2, F1) oraz 
obcych dla lasu (F0). Zastosowano tu cztero-
stopniową skalę wierności, oznaczając jako F2 
gatunki torfowiskowe występujące zarówno w la-
sach, jak i na terenach otwartych. Mimo różnic 
w strukturze gatunkowej zgrupowań różne stre-

sory, a zwłaszcza różne rodzaje rębni, powodują 
podobne reakcje w tychże zgrupowaniach, które 
ogólnie określa się procesem synantropizacji. 
Do reakcji tych należą:
–  zanik gatunków leśnych na rzecz gatunków o sze-

rokich areałach ekologicznych (eurytopowych),
–  zanik gatunków wąsko wyspecjalizowanych 

na rzecz szeroko wyspecjalizowanych o od-
miennych zasadach regulacji wewnętrznej, 

–  zanik gatunków o wąskich areałach geogra-
ficznych na rzecz gatunków zajmujących duże 
obszary o bardziej zróżnicowanych warun-
kach przyrodniczych.

Procesy te powodują różnicowanie się zmian 
sukcesyjnych o charakterze restauracyjnym, ja-
kie zachodzą po usunięciu starego drzewostanu. 
Następuje wówczas:
–  wzrost udziału gatunków eurytopowych 

w stadium upraw i młodników,
–  wzrost liczebności i biomasy zgrupowań w drze-

wostanach średniowiekowych i starszych.
Analiza opracowań odnoszących się do poszcze-
gólnych zooindykatorów pozwoliła na poszuki-
wanie określonych prawidłowości w zakresie:
–  porównywalnego rozpoznania wartości po-

szczególnych wskaźników zooindykacyjnych 
dla waloryzacji obszarów przyrodniczych,

–  hierarchii stresorów w procesie synantropiza-
cji („odnaturalnienia”) ekosystemów Puszczy 
Białowieskiej,

–  możliwości określenia zdolności uszkodzonych 
ekosystemów do rehabilitacji swych struktur 
i funkcji po ustąpieniu działania danego stresora.

W tym celu wykorzystano model prezentujący 
zależności między dystansem rehabilitacyjnym 
(DR) a potencjałem rehabilitacyjnym (PR) (model 
Lugo 1987). Dystansem rehabilitacyjnym określa 
się tu różnicę między stanem degradacji a stanem 
rehabilitacji według zapisu 100-procentowa war-
tość wskaźnika zooindykacyjnego wyrażającego 
poziom różnorodności, jakości, naturalności lub 
zasobności zgrupowania stawonogów dla każdego 
z 26 wariantów badanych 8 stresorów.
Potencjał rehabilitacyjny (PR) wyraża się pro-
centowym udziałem gatunków leśnych w sto-
sunku do liczby wszystkich gatunków danego 
zgrupowania, a więc 

PR(FR)=F4+F3/F4+F3+F2+F1+F0. 
Uzyskane w ten sposób wielkości wpisuje się 
do jednej z 4 ćwiartek czworoboku wyzna-
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czonego przecięciem się wartości potencjału 
rehabilitacyjnego (oś rzędnych) i wartości dy-
stansu rehabilitacyjnego (oś odciętych). Każda 

ćwiartka (A, B, C, D) reprezentuje odmienny, 
spodziewany proces rehabilitacji ekosystemu 
(rys. 33).

Dystans rehabilitacyjny  
(różnica między stanem degradacji a stanem rehabilitacji)
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Rys. 33. Model Lugo – możliwość rehabilitacji ekosystemu (Lugo 1987)

Wartości zarówno dystansu rehabilitacyjnego, 
jak i potencjału rehabilitacyjnego są zależne 
od rodzaju wskaźnika waloryzacji – bogactwa 
gatunkowego, jakości, zasobności, wierności  

(Bc, d, RCB, Q) (rys. 34–37, gdzie liczby od 1 do 
26 oznaczają badane stresory), jak też od rodza-
ju zooindykatora.

Rys. 34. Dystans rehabilitacyjny i potencjał rehabilitacyjny wg wskaźnika Bc – jakości przyrodniczej zgrupowań  
kusakowatych w Modelu Lugo (wg Szujeckiego 2006). Objaśnienia numerów oznaczających rodzaje stresu (presji):  
1 – składowiska odpadów, 2 – paśniki zwierzyny, 3 – grunty porolne, 4 – łąki, 5 – osady i parki, 6 – dawne składnice 
drewna, 7 – szkółki leśne, 8 – trasy komunikacyjne, 9 – zalesione grunty porolne, 10 – jednogatunkowy drzewostan 
sosnowy ok. 40-letni na siedlisku lasowym, 11 – jednogatunkowy drzewostan sosnowy, ponad 100-letni, 12 – jedno-
gatunkowy drzewostan świerkowy ponad 100-letni, 13 – drzewostan ok. 80-letni na wielkoobszarowych wyrębach 
z lat 1916–1926, 14 – teren popożarowy, 15 – uprawa olchowa, 16 – młodnik olchowy, 17 – drzewostan olchowy ok. 
40-letni, 18 – uprawa na siedlisku lasu mieszanego świeżego, 19 –  młodnik na siedlisku lasu mieszanego świeżego, 
20 – drzewostan mieszany 35–40-letni na siedlisku lasu mieszanego świeżego, 21 – uprawa na siedlisku boru mie-
szanego świeżego, 22 – młodnik na siedlisku boru mieszanego świeżego, 23 – drzewostan 35–40-letni na siedlisku 
boru mieszanego świeżego, 24 – uprawa na siedlisku boru świeżego, 25 – młodnik na siedlisku boru świeżego,  
26 – drzewostan 35–40-letni na siedlisku boru świeżego. (Uwaga: powyższy przegląd stresorów oparty został na 
stanie Puszczy na początku XXI wieku i nie uwzględnia zamierania drzewostanów świerkowych na znacznych  
obszarach, co nastąpiło kilkanaście lat póżniej).
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Okazało się, że według stanu zgrupowań kusa-
kowatych najłatwiej (rehabilitacja spontaniczna 
wysoce możliwa) rehabilitować się będzie eko-
system, gdy za kryterium rehabilitacji przyjmie 
się wskaźnik jakości – naturalności zgrupowa-

nia (poza ćwiartką A znajdą się tylko zgrupo-
wania na składowiskach odpadów – 1, gruntach 
porolnych – 3, nieczynnych składnicach drewna 
– 6, w młodnikach olchowych – 16, 35–40-let-
nich drzewostanach olchowych – 17.

Gdy za kryterium rehabilitacji przyjmie się 
każdy z 3 pozostałych wskaźników (d, RCB, 
Q), to ogromna większość stresorów znajdzie 
się w ćwiartce B, co wskazuje na rehabilitację 
(po ustąpieniu stresora) gwałtowną, lecz dłu-
gotrwałą, podczas gdy stresory 1, 3, 6, 16, 17 
znajdą się w ćwiartce D, co wskazuje na rehabi-
litację skrajnie powolną, wymagającą wysokich 
nakładów.
Po uporządkowaniu danych zooindykacyjnych 
kusakowatych na podstawie frekwencji różnych 

wyników w poszczególnych ćwiartkach mo-
delu (4 obserwacje dla każdej presji-stresora)  
uzyskano obraz syntetycznych PR i DR (rys. 38).
Na 8 stresorów i 26 ich wariantów tylko 4 cha-
rakteryzowały się dużym dystansem rehabilita-
cyjnym i małym potencjałem rehabilitacyjnym 
(składowiska śmieci – SS, grunty orne – O, 
składnice drewna – SD), drzewostan olchowy 
35–40-letni – ćwiartka D. Małym dystansem 
rehabilitacyjnym, ale i małym PR wykazały 
się zgrupowania kusakowatych w młodniku  

Rys. 36.  Dystans rehabilitacyjny i potencjał rehabilitacyjny wg wskaźnika „Q” – wierność zgrupowań kusakowatych  
w Modelu Lugo (wg Szujeckiego 2006). (objaśnienia jak pod rys. 34)
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Rys. 35. Dystans rehabilitacyjny i potencjał rehabilitacyjny wg wskaźnika „d” – bogactwa gatunkowego kusakowatych 
w Modelu Lugo (wg Szujeckiego 2006). (objaśnienia jak pod rys. 34)
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(stadium regeneracyjnym) olchowym po zrę-
bach zupełnych – ćwiartka C. Większość stre-
sorów (w tym paśniki zwierzyny, łąki, osady 
i parki, szkółki, trasy komunikacyjne, tereny 
popożarowe i różne fazy regeneracyjne po-
zrębowych upraw, młodników, drągowin igla-
stych na siedliskach lasowych) znalazła się 
w ćwiartce B, charakteryzując się dużym dy-
stansem rehabilitacyjnym i wysokim potencja-
łem rehabilitacyjnym, co oznacza możliwość 
rehabilitacji gwałtownej, ale długotrwałej. 
W ćwiartce A (niski DR, wysoki >50% PR) 
znalazły się zalesione grunty porolne, uprawa 
olchowa, fazy regeneracyjne pozrębowe na 
siedlisku LMśw i młodnik na siedlisku BMśw. 
Uwzględniając korzystną sytuację położenia 
form regeneracyjnych, pozrębowych w zasię-

gu wysokiego potencjału rehabilitacyjnego  
na ponad 45% powierzchni Puszczy, to  
jeśli weźmiemy tu także pod uwagę 31% po-
wierzchni drzewostanów najstarszych bez ob-
jawu stresu, może okazać się, że co najmniej  
¾ powierzchni Puszczy zachowało przewagę 
cech pozytywnych określonych przyjętą meto-
dą waloryzacji zooindykacyjnej. To przypusz-
czenie zweryfikowano metodą analizy głów-
nych składowych PCA (Potential Component 
Analysis), którymi było 13 wybranych wskaź-
ników zooindykacyjnych charakteryzujących 
bogactwo gatunkowe, różnorodność, jakość, 
wierność, zasobność  wszystkich  badanych 
zgrupowań stawonogów (skoczogonki, bie-
gaczowate, kusakowate, mrówki, krocionogi,  
pająki) (mapa 4).

Rys. 37. Dystans rehabilitacyjny i potencjał rehabilitacyjny wg wskaźnika RCB – zasobność zgrupowań kusakowatych 
w Modelu Lugo (wg Szujeckiego 2006). (objaśnienia jak pod rys. 34)

Rys. 38. Dystans rehabilitacyjny i potencjał rehabilitacyjny  – obraz syntetyczny uporządkowanych wartości średnich 
z wskaźników „d”, Bc”, „RCB”, „Q” zgrupowań kusakowatych w Modelu Lugo (oryg.). (objaśnienia jak pod rys. 34)
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Analiza głównych składników Metodą PCA 
wskazała dwie osie zróżnicowania stanu zacho-
wania lasu w Puszczy Białowieskiej. Reprezen-
tują one 50% ogólnej zmienności wszystkich 

13  analizowanych wskaźników. Uzyskany kar-
todiagram pierwszej głównej składowej nazwa-
no kartodiagramem „odkształceń”, co oznacza, 
że podkreśla on bardziej zmiany w strukturze 

Mapa 4. Pierwsza składowa modelu PCA (Principal Component Analysis) odkształcenia ekosystemów Puszczy  
Białowieskiej (wg Sławskiego 2006)

Klasy natężenia czynnika

I najsłabsza
II
III
IV
V najsilniejsza

Rys. 39. Zależność między udziałem starodrzewi w oddziale podziału powierzchniowego Puszczy Białowieskiej  
a dystansem rehabilitacyjnym (Sławski, 2006)
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fauny wywołane różnymi formami antropopre-
sji niż jakością, zasobnością czy naturalnością 
drzewostanów (Sławski 2006 – mapa 5). Silnie 
uwypukla on obszary o największych znie-
kształceniach: pas oddziałów na północnym 
skraju Puszczy Ladzkiej, oddziały w zachod-
niej części Nadleśnictwa Hajnówka, środkowa 
część Nadleśnictwa Browsk, fragmenty Puszczy 
na południe od Czerlonki. Odkształcenia, a za-
tem dystans rehabilitacyjny, korelują dodatnio 
w układzie przestrzennym z udziałem siedlisk 

borowych, a ujemnie z udziałem starodrzewów 
w oddziale (rys. 39).
Analiza przestrzennej zmienności wartości dy-
stansu rehabilitacyjnego i potencjału rehabili-
tacyjnego w Puszczy Białowieskiej wskazuje, że 
ten pierwszy ma wysokie wartości na obrzeżach 
Puszczy i tam może być istotną barierą w pro-
cesie rehabilitacji, to potencjał rehabilitacyjny 
jest powszechnie wysoki i ułatwi rozpatrywany 
proces (mapy 5–6). 

Mapa 5. Wartości dystansu rehabilitacyjnego w Modelu Lugo dla 3 wskaźników: bogactwa gatunkowego,  
jakości przyrodniczej, zasobności w przestrzeni Puszczy Białowieskiej (wg Sławskiego, 2006) na podstawie danych  
oryginalnych (Szujecki, 2006)

Klasy natężenia czynnika

I najsłabsza
II
III
IV
V najsilniejsza
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Kartodiagram oparty na wartościach przypi-
sanych metodą PCA do drugiej składowej wy-
różnia obszary Puszczy Białowieskiej o wyso-
kich walorach przyrodniczych, głównie dużej 
naturalności („kartodiagram  naturalności”). 
Wysoko został tu oceniony blok oddziałów 
w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Na-
rodowego, następnie obszary  w dolinach rzecz-
nych Hwoźnej, Narewki, Leśnej, a także inne 
fragmenty lasu (Sławski 2006 – mapa 7). Wska-
zuje on dokładnie na te obszary, których warto-
ści podkreślają kartodiagramy (mapy 8, 9).
Porównanie rezultatów modelu zależności „od-
kształceń” – pierwsza składowa i „naturalności” 

– druga składowa (inaczej „dystans rehabilita-
cyjny” i „potencjał rehabilitacyjny”), uzyska-
nych metodą PCA, z wynikami Modelu Lugo  
opartego na analizie zgrupowań kusakowatych 
(26 presji, 4 wskaźniki) (rys. 34–38) wykazało 
w pierwszej fazie umiarkowaną zgodność  łącze-
nia się presji w podobne grupy. Znajdowały się 
one jednak w innych ćwiartkach modelu PCA. 
Ażeby uzyskać graficzne podobieństwo obu 
modeli, zmieniono układ osi współrzędnych, 
a dane przeskalowano do wartości dodatnich 
procentowych. Nie przyniosło to spodziewa-
nych efektów, aczkolwiek potwierdziły się pra-
widłowości wynikające z Modelu Lugo:

Mapa 6. Wartości potencjału rehabilitacyjnego wg Modelu Lugo dla 3 wskaźników: bogactwa gatunkowego,  
jakości przyrodniczej, zasobności w przestrzeni Puszczy Bialowieskiej (wg Sławskiego, 2006) na podstawie danych  
oryginalnych (Szujecki, 2006) 

Klasy natężenia czynnika

I najsłabsza
II
III
IV
V najsilniejsza
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Mapa 7. Druga składowa modelu PCA (Principal Component Analysis) – naturalność ekosystemów Puszczy  
Białowieskiej (Sławski, 2006)

Klasy natężenia czynnika

I najsłabsza
II
III
IV
V najsilniejsza

– największymi odkształceniami (duży dystans 
rehabilitacyjny) i niską naturalność wykazały 
powierzchnie reprezentujące składowiska odpa-
dów, paśniki zwierzyny, grunty orne, składnice 
drewna, uprawy popożarowe, co odpowiadało-
by ćwiartce D Modelu Lugo;
– najmniejszymi odkształceniami i wysoką na-
turalnością charakteryzowały się młodniki i drą-
gowiny olchowe, uprawy, młodniki i drągowiny 
boru świeżego (odpowiadające ćwiartce A);
– pozostałe, najliczniejsze obiekty leśne, w tym 
objęte stresem gospodarki zrębowej, takie jak 
uprawy i młodniki BMśw oraz szkółki, za-
kwalifikowały się do potencjalnej ćwiartki B 

(duża naturalność, duże odkształcenia) lub C, 
np. młodniki i drągowiny na siedlisku LMśw, 
tj. małe odkształcenia, niska naturalność  
(rys. 40). 
Uporządkowany Model Lugo dla wszystkich ba-
danych zooindykatorów,  26 presji i 13 wskaźni-
ków, przy wyróżnieniu 5 presji o największym 
dystansie rehabilitacyjnym, jak składowiska 
śmieci, grunty orne, łąki,  składnice drewna 
(ćwiartka D) oraz osady i parki (ćwiartka C) 
ulokował wszystkie presje powodowane go-
spodarką zrębową, niedostosowaniem składu 
gatunkowego drzewostanu do siedliska, wiel-
koobszarowymi wyrębami, oddziaływaniem  
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innych form gospodarki – paśniki, szkółki –  
w obszarze ćwiartek A i C, a więc o małym dy-
stansie rehabilitacyjnym i różnej naturalności. 
Zgodność wyników metody PCA z wynikami 
Modelu Lugo jest więc częściowa, ale w od-
niesieniu do wartości skrajnych jednoznaczna. 
Wskazuje to z jednej strony na poprawność 
metod zooindykacyjnych w odniesieniu do wa-
loryzacji stanu lasu, z drugiej na potrzebę do-
skonalenia tej metody, by uzyskać możliwość 
wykrywania subtelnych różnic w oddziaływa-
niu różnych stresorów. Pozwala to na przejście 
do następnego etapu zooindykacyjnej waloryza-
cji Puszczy Białowieskiej.
Ażeby ocenić wartość stresorów w aspekcie po-
trzeb rehabilitacyjnych, skorygowano wartości 
dystansu rehabilitacyjnego wskaźnikiem udzia-
łu powierzchniowego stresora w całej Puszczy. 
Przyjęto przy tym, że jeśli powierzchnia działa-
nia określonego stresora nie przekracza 1%, to 
wskaźnik udziału stresora wynosi 1. W efekcie 
wyróżniły się 4 stopnie wartości odkształceń 
ekosystemów gospodarczej części Puszczy:

I stopień odkształceń, wynikający z dużego dy-
stansu rehabilitacyjnego i znacznej powierzchni 
działania stresora (398–324 pkt), dotyczył drą-
gowin na siedlisku BMśw, starodrzewów świer-
kowych na siedliskach lasowych, drzewostanów 
po wielkoobszarowych wyrębach.

Fot. 224. Starodrzew świerkowy na siedlisku lasowym 
(T.M.)

Rys. 40. Wykres rozmieszczenia 26 form antropopresji i 13 wskaźników w stosunku do osi głównych składowych – 
analiza głównych składowych (PCA), dane przeskalowane do wartości dodatnich i procentowych (objaśnienia  
jak pod rys. 34) (wg Sławskiego 2006)
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II stopień znacznych powierzchniowo odkształ-
ceń (253–85 pkt) objął zalesienia porolne, drą-
gowiny olchowe, drągowiny na siedlisku LMśw 
i Bśw, monolityczne drągowiny sosnowe na sie-
dliskach lasowych i monolityczne starodrzewy 
sosnowe na siedliskach lasowych.

III stopień odkształceń charakteryzował silnie 
oddziałujące stresory, ale na małych powierzch-
niach (64–40 pkt), jak grunty orne, składowiska 
śmieci, składnice drewna, łąki, szlaki komuni-
kacyjne, ich obrzeża, paśniki zwierzyny, szkółki 
leśne, osady i parki.

Fot. 225. Drzewostan po wielkoobszarowych wyrębach 
firmy Century w latach dwudziestych XX w. (T.M.)

Fot. 226. Składowisko odpadów (T.M.)

Fot. 228. Publiczna droga gruntowa (T.M.)

Fot. 229. Droga asfaltowa (T.M.)

Fot. 227. Dawne składowisko drewna (T.M.)

IV stopień odkształceń (38–10 pkt) dotyczył 
terenów popożarowych, młodników BMśw, 
LMśw, Bśw, upraw BMsw, LMśw, Bśw, upraw 
i młodników olchowych.
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Ponieważ za istniejące odkształcenia około 
40% powierzchni gospodarczych lasów Pusz-
czy są odpowiedzialne zręby zupełne wykony-
wane w przeszłości, to usunięcie tego stresora 
na przełomie XX i XXI wieku zmieniać będzie 
obraz Puszczy. Podobnie usunięty został inny 
stresor – niewłaściwy gatunek na niewłaściwym 
siedlisku. W rezultacie znaczna część Puszczy, 
zwłaszcza teren Białowieskiego PN i Nadleśnic-
twa Białowieża, charakteryzują się dużą natural-
nością ekosystemów (mapa 7).

O ile rehabilitacja Puszczy spowodowana przez 
stresory grupy I, II i IV następuje w procesie 
sukcesji wtórnej, to rehabilitacja terenów obję-
tych działaniem stresorów grupy III wymagać 
będzie kosztownych i trudnych działań – usu-
nięcia stresora (tam, gdzie to zasadne i możliwe) 
i rekultywacji techniczno-biologicznej z zasto-
sowaniem zasad inżynierii ekologicznej. 

Przedstawiona analiza pozwala na sformułowa-
nie następujących wniosków: 
1. Skutkiem antropopresji jest zahamowanie 
procesu sukcesji mimo wysokiego potencjału 
rehabilitacyjnego – im mniejszy udział star-
szych drzewostanów, tym większy dystans reha-
bilitacyjny (rys. 39). 
2. Najłatwiej odtwarza się w procesie rehabilita-
cji ekosystemu struktura jakości przyrodniczej 
(Bc), która w całej Puszczy wykazuje wysokie 
wartości, aczkolwiek jej składowa – natural-
ność jest przestrzennie relatywnie ograniczona 
(mapa 7). Najtrudniej odtwarza się zasobność 
(RCB) zgrupowań (i zespołów leśnych!?), po-
średnie miejsce zajmują pozostałe struktury.  
Wskazuje na to opisana metoda Lugo, jak też 
odmienna intensywność przestrzenna wartości 
wymienionych wskaźników (mapy 8–9 ).
3. Wielkopowierzchniowe wyręby z począt-
ków XX wieku, stosowanie zrębów zupełnych 

Fot. 230. Paśnik dla zwierzyny (T.M.) Fot. 232. Grunty orne (T.M.)

Fot. 231. Osada w Puszczy (T.M.) Fot. 233. Młodnik sosnowy na siedlisku Bśw (T.M.)
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Mapa 9. Waloryzacja lasów Puszczy Białowieskiej. Kartodiagram wskaźników zasobności kusakowatych,  
biegaczowatych, krocionogów (wg Sławskiego 2006 na podstawie I etapu badań – Smoleński, Szujecki 2001,  
Skłodowski 2001, Tracz 2001) 

Klasy natężenia czynnika

I najsłabsza
II
III
IV
V najsilniejsza

Mapa 8. Waloryzacja lasów Puszczy Białowieskiej. Kartodiagram wskaźników jakości przyrodniczej kusakowatych, 
biegaczowatych, skoczogonków  (wg Sławskiego 2006 na podstawie wyników I etapu badań – Smoleński, Szujecki 
2001, Skłodowski 2001, Sławska 2001)

Klasy natężenia czynnika

I najsłabsza
II
III
IV
V najsilniejsza
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i wprowadzanie gatunków iglastych na siedli-
ska lasowe są odpowiedzialne za odkształcenia 
ekosystemów na ponad 55% areału Puszczy. Ich 
rehabilitacja jest spontaniczna, powolna, ale nie 
budzi niepokoju z uwagi na duży potencjał re-
habilitacyjny.
4. Najsilniejszym odkształceniem, ale niewiel-
kim obszarem łącznym, charakteryzują się róż-
norodne formy działalności gospodarczej zmie-
niające środowisko leśne na formy nieleśne, jak 
wysypiska śmieci, paśniki, szlaki komunikacyj-
ne, pola, łąki, zabudowania itp. Charakteryzują 
się one nieznacznym potencjałem rehabilita-
cyjnym i dużym dystansem rehabilitacyjnym. 
Ich ewentualna możliwa rehabilitacja wymaga 
znacznych środków i działań z zakresu inżynie-
rii ekologicznej. Pozostawienie tych obszarów 
bez ingerencji może okazać się niewystarczające. 
5. Siedliska borowe wydają się być szczególnie 
wrażliwe na odkształcenia w warunkach streso-
wych.

6. Monitoring zooindykacyjny jest pełnoprawną 
metodą przydatną w waloryzacji środowisk le-
śnych. Wymaga jednak dalszych studiów, które 
doprowadziłyby do wyselekcjonowania najbar-
dziej przydatnych (trafnych) zooindykatorów 
i właściwych wskaźników zoocenotycznych. 
7. Spośród różnych rozpoznanych wskaźników 
zooindykacyjnych najbardziej przydatnym 
do waloryzacji obszarów (ekosystemów) le-
śnych okazały się wskaźniki zasobności, takie 
jak wskaźnik SBO (zgrupowania biegaczowa-
tych), RCB (kusakowate), SBZ (krocionogi), 
co wynika z ich pozytywnej reakcji w miarę 
postępu wieku drzewostanu, sukcesji i rozwoju 
ekosystemu. Różnorodność biologiczna, nie-
zmiernie ważna dla oceny stanu ekosystemów,  
nie dysponując w pełni satysfakcjonującymi 
wskaźnikami, może być ostrożnie wykorzysty-
wana.
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10. Dodatek
10.1. Gatunki reliktowe

Gatunki reliktowe to świadkowie minionych 
epok klimatycznych, lasów pierwotnych, wystę-
pujące na ograniczonej przestrzeni, stanowiące 
rzadkość faunistyczną i nadające danemu śro-

dowisku wysoką rangę przyrodniczą. Są wysoko 
oceniane w zooindykacji i mają duży wpływ na 
liczbową wartość wskaźników zoocenotycz-
nych.

10.1.1. Gatunki reliktowe omówione w poprzednich rozdziałach

Pogrzybnica Mannerheima  
Oxyporus mannerheimi (fot. 167 na str. 77)

Krasnopróchniak długoczułki  
Hesperus rufipennis (fot. 209 na str. 87)

Abek zielonokrywek Abemus chloropterus  
(fot. 210 na str. 88)

Marga szerszeniówka Quedius dilatatus  
(fot. 212 na str. 88)

Bruzdnik dziuplowiec Hypnogyra angularis 
(fot. 213 na str. 88)

Nawozak grzybiarz Philonthus cyanipennis  
(fot. 219 na str. 90)

10.1.2. Gatunki reliktowe nieomówione w poprzednich rozdziałach

10.1.2.1. Niektóre gatunki reliktowe dna lasu

 ▪ Ziemiornik wielkoskroniec  
Arpedium brachypterum

Gatunek północno-palearktyczny, sięgający do 
Kaukazu i gór bałkańskich. Występuje w górach, 
a na nizinach tylko w północno-wschodniej 
części Europy. Mieszkaniec torfowisk i lasów 
bagiennych. Należy do rzadkości faunistycz-
nych o rozmieszczeniu zbliżonym do borealno-
górskiego. Relikt epoki polodowcowej.

Fot. 234. Ziemiornik wielkoskroniec Arpedium  
brachypterum 

3,7
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 ▪ Debrówka ściółkowa Ocyusa picina  
Występuje w Europie Północnej i Środkowej. 
Wszędzie rzadko obserwowany higrofil, typo-
wy przedstawiciel otwartych torfowisk niskich, 
występujący też w lasach bagiennych, olsach, 
lasach łęgowych, gdzie żyje w ściółce i mchu, 
zwłaszcza w okresowo podtapianych płatach 
mchów brunatnych przerośniętych roślinnością 
zielną. W Polsce w górach, na środkowym Po-
morzu i w północno-wschodniej części kraju.
 

 ▪ Szorstkogonek krótkopokrywy  
Liogluta microptera (fot. 75 na str. 40)

Rozprzestrzeniony od Europy Północnej po 
Bałkany. W Polsce znany z pojedynczych roz-
proszonych stanowisk w górach, na wyżynach, 
na Pomorzu i Mazurach. Zamieszkuje lasy ba-
gienne, zwłaszcza zmrozowiskowe, rzadziej inne 
typy lasu. Gatunek borealno-górski, na nizinach 
traktowany jako relikt epoki polodowcowej.

 ▪ Hubna Maerkela Mycetoporus maerkelii
W Europie wykazuje rozmieszczenie dysjunk-
tywne zbliżone do borealno-górskiego. Na niżu 
środkowoeuropejskim gatunek znany tylko  
z Brandenburgii, gdzie zamieszkuje tereny 
morenowe będące ostoją reliktów polodowco-
wych oraz z Puszczy Białowieskiej, gdzie zo-
stał stwierdzony w BMśw i BMw. Znany także  
z terenów górskich. Najchętniej zamieszkuje 
mikrośrodowiska mszysto-krzewinkowe skła-
dające się z płatów i kęp torfowców Sphagnum 
sp. i bagna zwyczajnego Ledum palustre, boró-
wek Vaccinium sp. 

 ▪ Hubna reliktowa Mycetoporus montanus 
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej 
części Eurazji i Ameryki. Znany też z Kaukazu  
i Alp. W Europie Środkowej występuje jako ele-
ment borealno-górski i jako relikt polodowcowy 
znany jest jedynie z Niemiec (Brandenburgia  
i to tylko na podstawie 2 okazów znalezionych 
w XIX w.). Ostatnio wykryty w Puszczy Biało-
wieskiej na siedlisku olsu i olsu jesionowego.

Fot. 235. Debrówka ściółkowa Ocyusa picina  

2,8

Fot. 236. Hubna Maerkela Mycetoporus maerkelii 

6,0

Fot. 237. Hubna reliktowa Mycetoporus montanus 

4,4
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Fot. 238. Gładzik arktyczny Atheta arctica  

3,6

Fot. 239. Myśliczek turzycowy Stenus pumilio  

1,8

Fot. 240. Piłatek mchowy Syntomium aeneum 

2,4

 ▪ Gładzik arktyczny Atheta arctica 
Gatunek  rozprzestrzeniony szeroko od Syberii 
po środkową Rosję, Europę północną i środko-
wą, aż po północne Włochy. W Europie środko-
wej traktowany jako relikt epoki polodowcowej 
zajmujący wyłącznie środowiska bagienne lub 
wysokogórskie. W Polsce znany z nielicznych 
stanowisk w jej północnej części (Pobrzeże 
Bałtyku, Puszcza Piska, Sudety). Wiadomości  
o występowaniu w Beskidach nie są pewne. Żyje 
najchętniej na torfowiskach wysokich wśród 
torfowców z rodzaju Sphagnum, także w lasach 
bagiennych, np. w Puszczy Białowieskiej w bo-
rze mieszanym bagiennym. 

 ▪ Myśliczek turzycowy Stenus pumilio 
Występuje w północnej i środkowej Europie 
oraz w Ameryce Północnej na bagnach i torfo-
wiskach. W Polsce rzadko obserwowany, znany 
z nielicznych stanowisk. W Puszczy Białowie-
skiej stwierdzony w olsie, borze bagiennym i na 
podmokłych łąkach na Polanie Białowieskiej. 
Żyje wśród mchów brunatnych, turzyc, a nawet 
w łodygach trzcin.

 ▪ Piłatek mchowy Syntomium aeneum 
Żyje w północnej i środkowej Europie, w okoli-
cach pagórkowatych i górzystych, w górach. Na 
niżu środkowoeuropejskim sporadycznie noto-
wany. W Polsce w górach i północnej części kra-
ju, w wilgotnych lasach pod mchem, szczegól-
nie porastającym stare pnie drzew liściastych. 
Relikt lasów pierwotnych.
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 ▪ Skorogonek krępy  
Tachyporus corpulentus 

Charakterystyczny mieszkaniec ściółki starych 
borów sosnowych. Znany z różnych części Eu-
ropy, wszędzie rzadko notowany. Relikt lasów 
pierwotnych.

 ▪ Skorogonek brzozowy  
Tachyporus pulchellus 

Gatunek północno-palearktyczny, w Europie 
bardzo rzadko notowany, właściwy pierwot-
nym, wilgotnym lasom liściastym i mieszanym, 
gdzie zamieszkuje warstwę ściółki, a także dolne 
części martwych pni, szczególnie brzozowych 
porosłych mchem. W Polsce znany z Pomorza, 
Mazur, a najliczniej występuje w Puszczy Biało-
wieskiej. Relikt lasów pierwotnych. 

Fot. 241. Skorogonek krępy Tachyporus corpulentus 

2,7

Fot. 242. Skorogonek brzozowy Tachyporus pulchellus 

3,5

Fot. 243. Pękatek samotny Acrulia inflata 

2,2

10.1.2.2. Niektóre gatunki reliktowe nadrzewne

 ▪ Pękatek samotny Acrulia inflata 
Gatunek występujący w północnej części Euro-
py i Azji (północno-palearktyczny). W Europie 
Środkowej głównie w górach. Związany z lasami 
pierwotnymi, żyje pod korą i w przegrzybiałym 
próchnie drzew obumierających, sporadycznie 
w ściółce. 

Kusakowate_srodek.indd   130 7/3/17   9:38 AM



131

 ▪ Zbójek grubopunktowiec  
Bolitochara bella 

Rozprzestrzeniony w Europie, z wyjątkiem jej 
północnej części, oraz na Kaukazie, ale wszędzie 
rzadko obserwowany. W Puszczy Białowieskiej 
w LMśw. Stanowisko to, wysunięte najbardziej 
na wschód, leży poza zwartym areałem wystę-
powania gatunku. Znajdowany najczęściej na 
nadrzewnych grzybach, w gnijącym drewnie, 
na leżących gałęziach, czasem w przegrzybiałej 
ściółce.

 ▪ Czarnogłowiec jedyny Carphacis striatus 
Rozmieszczony od Europy Południowej po po-
łudniową część Europy Północnej. Żyje na te-
renach zadrzewionych w gnijących grzybach, 
przegrzybiałym drewnie, okazjonalnie w soku 
wyciekającym z pni drzew liściastych, czasem w 
ściółce. Relikt lasów pierwotnych.

 ▪ Nagrzybnik rdzawokrywek  
Parabolitobius inclinans  
(fot. 215 na str. 90)

Występuje w Europie, z wyjątkiem jej północno-
-zachodniej części. Znany też z Azji Mniejszej  
i dlatego zaliczany do gatunków pontomedyte-
raneńskich. W Polsce bardzo rzadko obserwo-
wany, znany z obszarów górskich i z północnej 
części kraju. Żyje w lasach liściastych i miesza-
nych o charakterze pierwotnym. Zasiedla śro-
dowiska nadrzewne – miękkie owocniki grzy-
bów, przegrzybiałe zmurszałe drewno, martwe, 
porosłe mchem pnie drzew.

 ▪ Grzybotocz wielopunktowy  
Lordithon speciosus (fot. 216 na str. 90)  

Gatunek syberyjski, sięgający do środkowo-
-wschodniej i południowo-wschodniej Euro-
py. W Europie Środkowej niezwykle rzadki, 
uważany za element borealno-górski. W Polsce 
w górach. Znany też z Puszczy Białowieskiej  
i Wielkopolski. Żyje na owocnikach grzybów 
nadrzewnych o miękkim hymenoforze.

Fot. 244. Zbójek grubopunktowiec Bolitochara bella 

3,2

Fot. 245. Czarnogłowiec jedyny Carphacis striatus 

6,0
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 ▪ Skrytogłowiec wklęskobrzuchy  
Encephalus complicans 

Zamieszkuje północną i wschodnią Europę. 
Relikt puszczański związany z zalesionymi tor-
fowiskami niskimi i rzecznymi dolinami zale-
wowymi. Żyje też na wilgotnych łąkach, na wil-
gotnych polanach leśnych pod mchem. Czasem 
na terenach leśnych na przegrzybiałym, wilgot-
nym drewnie. Rzadko obserwowany, w Polsce 
znany głównie z północnej części kraju.

 ▪ Próchnal kasztanokrywek  
Euryusa castanoptera 

Gatunek wschodnioeuropejski, rozsiedlony 
od północnej Norwegii i Karelii po wschodnią 
część Europy Środkowej, Ukrainę, Bułgarię. 
Wszędzie rzadko obserwowany. Żyje pod prze-
grzybiałą korą głównie drzew liściastych, także 
w mrowiskach hurtnic Lasius F. 

 ▪ Chowańczyk czarnogłów  
Dropephylla ioptera 

Występuje w Europie Północnej i Środkowej,  
w górach Europy Południowej. Związany ze sta-
rodrzewami liściastymi, gdzie występuje pod 
korą obumierających drzew oraz na owocnikach 
grzybów nadrzewnych. Także na świerkach. 

Fot. 246. Skrytogłowiec wklęskobrzuchy  
Encephalus complicans 

2,0

Fot. 247. Próchnal kasztanokrywek  
Euryusa castanoptera 

3,0

Fot. 248. Chowańczyk czarnogłów Dropephylla ioptera 

2,7
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Fot. 249. Rowczyk krótkoplecy Phymatura brevicollis 

2,7

Fot. 251. Hubczak pniakowy Tachyusida gracilis 

3,2

Fot. 250. Piesta pięciorzędowa Siagonium quadricorne 

4,7

 ▪ Nawozak grzybiarz  
Philonthus cyanipennis  
(fot. 219 na str. 90)

Uznawany za bardzo rzadki relikt przedlo-
dowcowy rozprzestrzeniony od południowo-
-wschodniej Europy i Polski po Japonię. Stano-
wisko w Puszczy Białowieskiej znajduje się na 
południowo-zachodniej granicy geograficznego 
areału omawianego gatunku, a jednocześnie jest 
w Europie wysunięte najbardziej na północ-
ny wschód. Odławiany w borach na miękkich 
owocnikach grzybów nadrzewnych.

 ▪ Rowczyk krótkoplecy  
Phymatura brevicollis 

Gatunek borealno-górski, uważany za relikt 
lasów pierwotnych. Znany z nielicznych stano-
wisk rozmieszczonych głównie w północnej Eu-
razji. W Polsce nadzwyczaj rzadko znajdowany. 

 ▪ Piesta pięciorzędowa  
Siagonium quadricorne 

Występuje w całej Europie z wyjątkiem jej naj-
bardziej północnej części. Żyje pod obluźnioną, 
ale wilgotną od soków korą powalonych drzew 
liściastych. Rzadkość faunistyczna, w ostat-
nich latach stwierdzona na kilku stanowiskach  
w różnych częściach Polski.

 ▪ Hubczak pniakowy Tachyusida gracilis 
Zamieszkuje Europę Środkową, jest wielką 
rzadkością faunistyczną, reliktem lasów pier-
wotnych. Żyje w próchniejącym drewnie liścia-
stym drzew leżących i stojących.

 ▪ Walgierz mrówkodrzewny  
Thoracophorus corticinus  
(fot. 14 na str. 15)

Gatunek zamieszkujący południowo-wschod-
nią i środkową Europę. Rzadkość faunistycz-
na. Żyje w gniazdach mrówki Lasius brunneus 
(Latr.), najczęściej w chodnikach zbudowanych 
w zmurszałym drewnie wewnątrz pni drzew li-
ściastych.
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 ▪ Zezoń borowiec Atrecus longiceps
Relikt borealno-górski znany z całej Europy, na 
południu tylko w górach. W środkowej Europie 
w górach, rzadko obserwowany na nizinach.  
W Polsce poza górami tylko lokalnie w lasach  
o charakterze naturalnym. Żyje pod martwą 
korą obumierających drzew iglastych, w pnia-
kach, gdzie wyszukuje larwy muchówek

Fot. 252. Zezoń borowiec Atrecus longiceps 

7,3
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Słownik łacińsko-polski nazw gatunkowych 
kusakowatych

Abemus chloropterus (Panzer)  abek zielonokrywek
Acidota crenata (Fabr.)  truś grubobrzeżek
Acrulia inflata Gyll.  pękatek samotny
Aleochara curtula (Goeze)  rydzenica padliniarka
Aleochara sanquinea (L.)  rydzenica krwistokrywka
Amischa analis (Grav.)  głowacz krasnogonek
Amphichroum canaliculatum (Er.)  pyłkolub 

olchowiec
Anomognathus cuspidatus (Er.)  gładza spłaszczona
Anthobium atrocephalum (Gyll.)  wilgotniak 

czarnogłowy
Anthobium melanocephalum (Illig.)  wilgotniak 

wciętoplecy
Aploderus caelatus (Grav.)  szerzynek wciętogoleń
Arpedium brachypterum (Grav.)  ziemiornik 

wielkoskroniec
Astenus procerus (Grav.)  smaglik wrzosowiskowy
Atheta aeneipennis (Thoms.)  gładzik poszukiwany
Atheta arctica (Thoms.)  gładzik arktyczny
Atheta consanguinea (Epp.)  gładzik krasnobrzeżek
Atheta crassicornis (Fabr.)  gładzik grzybiak
Atheta fungi (Grav.)  gładzik grzybiarek
Atheta gagatina (Baudi di Selve)  gładzik gagatek
Atheta harwoodi Will.  gładzik rdzawobrzuchy
Atheta hypnorum (Kies.)  gładzik rdzawotrzonek
Atheta leonhardi Bernh.  gładzik Leonharda
Atheta monticola (Thoms.)  gładzik czterofałdek
Atheta myrmecobia (Kr.)  gładzik mrowiskowy
Atheta nigra (Kr.)  gładzik czarny
Atheta sodalis (Er.)  gładzik towarzyski
Atheta sordida (Marsh.)  gładzik ostrogonek
Atheta tibialis (Heer)  gładzik górskośnieżny
Atheta triangulum (Kr)  gładzik nadbałtycki
Atheta vaga (Heer)  gładzik ciemnoczułki 
Atrecus affinis (Payk.)  zezoń dwubarwiec
Atrecus longiceps (Fauv.)  zezoń borowiec
Atrecus pilicornis (Payk.)  zezoń borealno-górski
Autalia impressa (Oliv.)  grzybolubka czarnogłowa
Bisnius spermophili Ganglb.  nawozik polnikowiec
Bisnius subuliformis (Grav.)  nawozik szpaczy
Bolitobius castaneus (Steph.)  grzyboń krasnokrywek
Bolitobius cingulatus Mann.  grzyboń mchowy  
Bolitochara bella Maerk.  zbójek grubopunktowiec
Bolitochara lunulata Payk.  zbójek ostroplam

Bolitochara mulsanti Sharp  zbójek rowkokryjek
Bolitochara obliqua Er.  zbójek kasztanoplecy
Bryaxis carpathicus (Saulcy)  karzełek karpacki
Calodera rufescens (Kr.)  skorobieżak podmchowy
Carphacis striatus (Oliv.)  czarnogłowiec jedyny
Coryphium angusticolle Steph.  zamierek wąskoplecy
Creophilus maxillosus (L.)  rabież wielka
Cypha longicornis (Payk.)  zwijak długoczułek
Cypha ovulum Heer  zwijak ciemnonóżek 
Dadobia immersa (Er.)  płaskogłów borowy
Dasycerus sulcatus Brongm.  breloczek rdzawy
Dinarda dentata (Grav.)  mrówczeń czarnobrzegi
Dinarda maerkelii Kiesw.  mrówczeń pospolity
Dinothenarus fossor (Scop.)  słońcolubek złotowłos
Dinothenarus pubescens (De Geer)  słońcolubek 

plugojad
Domene scabricollis (Er.)  podgłazik bukowinowy
Dropephylla ioptera (Steph.)  chowańczyk 

czarnogłów
Drusilla canaliculata (Fabr.)  zadziorka 

mrówkolubna
Emus hirtus (L.)  truchcik trzmielowiec 
Encephalus complicans Westw.  skrytogłowiec 

wklęsłobrzuchy
Euaesthetus bipunctatus Ljungh  kiepurek bezbruzdy
Euconnus denticornis (Muller ex Kuntze)  dołczynka 

zęboczułka
Euryporus picipes (Payk.)  wąskostóp gajowy
Euryusa castanoptera Kr.  próchnal kasztanokrywek
Euryusa sinuata Er.  próchnal wykrojony
Eusphalerum minutum (Fabr.)  kwieciożyjek 

poziomkowiec
Gabrius splendidulus (Grav.)  chudzik kornikowiec
Geostiba circellaris (Grav.)  ziemiec guzkowany
Gyrohypnus angustatus Steph.  ryżak synantrop
Gyrohypnus atratus (Heer)  ryżak mrówkożer  
Gyrophaena affinis (Sahlb.)  lizak jednoguzek
Gyrophaena angustata (Steph.)  lizak bezżeberkowiec
Gyrophaena boleti (L.)  lizak pospolity
Gyrophaena gentilis Er.  lizak grzybiarz
Gyrophaena nana (Payk.)  lizak sześciofałdek
Gyrophaena obsoleta Ganglb.  lizak długoczułki
Gyrophaena nitidula (Gyll.)  lizak leśny
Habrocerus capillaricornis (Grav.)  narożek ściółkowy
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Haploglossa villosula (Steph.) rydzeniczka gniazdowa
Hesperus rufipennis (Grav.)  krasnopróchniak 

długoczułki
Heterothops praevius Er. (=H. niger Kr.)  marganka 

kretolubna
Holobus flavicornis (Bois du Val)  molochna 

żółtoczułka
Homalota plana (Gyll.)  płaskun podkorowy
Hypnogyra angularis (Ganglb.)  bruzdnik 

dziuplowiec
Ilyobates nigricollis (Payk.)  drałun ciemnoplecy
Ischnosoma splendidum (Grav.)  dziurawcowiec 

wczesnowiosenny
Lathrobium brunnipes (Fabr.)  nasiernica 

mydłokrywka
Lathrobium geminum Kr.  nasiernica krępa
Lathrobium rufipenne Gyll.  nasiernica torfowcowa
Leptacinus formicetorum Maerk.  bruzdniczek 

mrówkojad
Leptusa alpicola Brancsik  wałecznica alpejska
Leptusa carpathica Wse.  wałecznica karpacka
Leptusa flavicornis  wałecznica kosówkowa
Leptusa fumida (Er.)  wałecznica długokrywka 
Leptusa koronensis Ganglb.  wałecznica koroneńska
Leptusa pulchella Mann.  wałecznica krótkokrywka
Leptusa ruficollis (Er.)  wałecznica czerwonopleca
Liogluta longiuscula (Grav.)  szorstkogonek 

wydłużony
Liogluta microptera Thoms.  szorstkogonek 

krótkopokrywy 
Liogluta wuesthoffi Benick  szorstkogonek 

ogólnogórski
Lomechusa emarginata (Payk.)  mrówkomir 

wykrojony
Lomechusoides strumosus (Fabr.)  mrówkomirka 

ozdobna
Lordithon lunulatus (L.)  grzybotocz leśny
Lordithon speciosus (Er.)  grzybotocz wielopunktowy
Lordithon thoracicus (Fabr.)  grzybotocz krępy
Lordithon trinotatus Er.  grzybotocz gęstopunktowy
Medon castaneus (Grav.)  głazek norówka
Medon rufiventris (Nordm.)  głazek leśny
Megarthrus depressus (Payk.)  megart rdzawonogi
Micropeplus tesserula (Curt.)  rozstępek 

krasnobrzeżek
Mniusa incrassata Muls. et Rey  mechówka leśna
Mycetoporus clavicornis (Steph.)  hubna 

ciemnopotyliczna
Mycetoporus lepidus (Grav.)  hubna brunatna
Mycetoporus maerkelii Kr.  hubna Maerkela

Mycetoporus montanus Luze  hubna reliktowa
Mycetoporus rufescens (Grav.)  hubna czerwonopleca
Nudobius lentus (Grav.)  kornikojad świerkowy
Ocalea badia Er.  moczarówka punktowana
Ocalea picata Steph.  moczarówka ruczajanka
Ocypus macrocephalus (Grav.)  zbójca smolisty
Ocypus nitens (Schrank)  zbójca leśny
Ocypus olens Muller  zbójca gajowy 
Ocyusa (=Deubelia) picina (Aube’)  debrówka 

ściółkowa
Ocyusida rufescens  skorobieżak podmchowy 
Oligota pusillima Grav.  malochna pospolita
Olisthaerus substriatus (Payk.)  podkorowiec 

świerkowiec
Olophrum assimile (Payk.)  grubasik gniady
Omalium caesum Grav.  świeżacinek ściółkowy
Omalium rivulare (Payk.)  świeżacinek pospolity
Ontholestes murinus (L.)  szaroń muchołap
Othius lapidicola Maerkel et Kiesw.  żezoń reglowiec
Othius permutatus Assing  żezoń przemienny
Othius punctulatus (Goeze)  żezoń krasnokrywy
Othius subuliformis Steph.  żezoń leśny
Othius transsilvanicus Ganglb.  żezoń połoniniec
Oxypoda abdominalis Mann.  ostronóżka 

chrobotkowa
Oxypoda acuminata (Steph.)  ostronóżka bagienna
Oxypoda alternans (Grav.)  ostronóżka grzybiarka
Oxypoda annularis Mann.  ostronóżka leśnomchowa
Oxypoda brachyptera Steph.  ostronóżka marszczona
Oxypoda skalitzkyi Bernh.  ostronóżka Skalickiego
Oxyporus mannerheimi Gyll.  pogrzybnica 

Mannerheima
Oxyporus maxillosus Fabr.  pogrzybnica żółta
Oxyporus rufus (L.)  pogrzybnica ruda
Paederus fuscipes Curt.  żarlinek kosmopolita
Paederus riparius (L.)  żarlinek gromadny
Parabolitobius formosus (Grav.)  nagrzybnik 

bladordzawy
Parabolitobius inclinans (Grav.)  nagrzybnik 

rdzawokrywek 
Philonthus carbonarius (Grav.)  nawozak 

szerokogłowy
Philonthus cognatus Steph.  nawozak pospolity
Philonthus cyanipennis Fabr.  nawozak grzybiarz
Philonthus decorus (Grav.)  nawozak ściółkowy
Philonthus laevicollis (Lacord.)  nawozak gajowy 
Philonthus rotundicollis (Menetries)  nawozak 

zielonogłowy
Philonthus succicola Thoms.  nawozak czarnogłowy
Phloeocharis subtilissima (Mann.)  sośniczek włochaty
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Phloeostiba plana (Payk.)  skrytek guzkoplecy
Phloeonomus punctipennis Thoms.  skryt 

punktowany
Phloeonomus pusillus (Grav.)  skryt sosnowiec
Phloeopora testacea Mann.  kornikarka ciemna
Phyllodrepa floralis (Payk.)  chowaniec wiśniowy
Phyllodrepa melanocephala (Fabr.)  chowaniec 

czerwony
Phyllodrepa melis Hans.  chowaniec borsuczy
Phyllodrepa nigra (Grav.)  chowaniec czarny
Phymatura brevicollis Kr.  rowczyk krótkoplecy
Placusa complanata Er.  szczelinówka kornikarz
Placusa depressa Maeklin  szczelinówka plecobrzeżek
Placusa tachyporoides (Walt.)  szczelinówka reglowa
Platydracus fulvipes (Scop.)  tyranka szafirokrywka
Platydracus latebricola (Grav.)  tyranka kruszcowa
Platydracus stercorarius (Oliv.)  tyranka 

wrzosowiskowa
Proteinus brachypterus (Fabr.)  protek pospolity
Proteinus crenulatus Pand.  protek karbowany
Pseudopsis sulcata Newn.  płaskusaczek chrustowiec
Quedius alpestris (Heer)  marga alpejska
Quedius boops (Grav.)  marga wolooczna
Quedius brevicornis Thoms.  marga dziuplanka
Quedius brevis Er.  marga mrówkojad
Quedius cincticollis Kr.  marga kosówkowa
Quedius collaris Er.  marga jasnobrzega
Quedius cruentus (Oliv.)  marga starodrzewna
Quedius (=Velleius) dilatatus (Fabr.)  marga 

szerszeniówka
Quedius fuliginosus (Grav.)  marga ściółkowa
Quedius fumatus (Steph.)  marga ciekawska
Quedius lateralis (Grav.)  marga bukowinowa
Quedius mesomelinus (Marsh.)  marga wszędobylska 
Quedius microps Grav.  marga krótkooka
Quedius molochinus (Grav.)  marga bagienna 
Quedius nigriceps Kr.  marga czarnogłowa
Quedius nigrocaeruleus Fauv.  marga niebieskawa
Quedius obscuripennis Bernh.  marga górska
Quedius paradisianus (Heer)  marga reglowa
Quedius plagiatus Mann.  marga siatkokrywka
Quedius punctatellus (Heer)  marga  

reglowo-kosówkowa
Quedius puncticollis (Thoms.)  marga gryzoniówka
Quedius scitus (Grav.)  marga nadrzewna
Quedius umbrinus Er.  marga szerokopleca
Quedius xanthopus Er.  marga próchniarka
Rugilus rufipes Germ.  bystrzyk ściółkowy
Scaphidium quadrimaculatum (Ol.)  łodzik 

czteroplamek

Sepedophilus bipustulatus (Grav.)  skoropędek 
dwuplamek

Sepedophilus immaculatus (Steph.)  skoropędek 
ciemnoszek

Sepedophilus marshami (Steph.)  skoropędek 
Marshama

Sepedophilus wankowiczi (Pand.)  skoropędek 
Wańkowicza

Siagonium humerale Germ.  piesta rdzawoplama
Siagonium quadricorne Kirby et Spence  piesta 

pięciorzędowa
Staphylinus caesareus Cederh.  kusak cezarek 
Staphylinus dimidiaticornis Gemm.  kusak 

podkamieniec
Staphylinus erythropterus L.  kusak 

czerwonopokrywy
Stenus ater Mann.  myśliczek wrzosowiec
Stenus aterrimus Er.  myśliczek mrowiskowy
Stenus carpathicus Ganglb.  myśliczek karpacki 
Stenus clavicornis (Scop.)  myśliczek pospolity
Stenus flavipes Steph.  myśliczek żółtonogi
Stenus geniculatus Grav.  myśliczek borowiec
Stenus gracilipes Kr.  myśliczek górski
Stenus impressus Germ.  myśliczek żółtoczułki
Stenus obscuripes Ganglb.  myśliczek wysokokarpacki
Stenus parcior Bernh.  myśliczek jaworowy
Stenus pumilio Er.  myśliczek turzycowy
Stenus tarsalis Ljungh  myśliczek dwukoniec
Syntomium aeneum (P.W.J. Mull.)  piłatek mchowy 
Tachinus corticinus Grav.  raźnik gładkokrywek
Tachinus elongatus Gyll.  raźnik wydłużony
Tachinus laticollis (Grav.)  raźnik płowobrzegi
Tachinus marginellus (Fabr.)  raźnik obrzeżony
Tachinus proximus Kr.  raźnik drzewosoczniak
Tachinus rufipes (L.)  raźnik pospolity
Tachinus marginellus (Fabr.) raźnik obrzeżony
Tachyporus chrysomelinus (L.)  skorogonek 

stonkowaty
Tachyporus corpulentus Luze  skorogonek krępy
Tachyporus hypnorum (Fabr.)  skorogonek 

czarnobrzeżek
Tachyporus obtusus (L.)  skorogonek opasany
Tachyporus pulchellus Mann.  skorogonek brzozowy
Tachyporus pusillus Grav.  skorogonek 

przyciemniony
Tachyporus solutus Er.  skorogonek szerokoplecy
Tachyusida gracilis Er.  hubczak pniakowy
Tasgius melanarius (Heer)  kąsawiec dołkowany
Tetartopeus terminatus (Grav.)  nasiernicówka 

lśniącokrywka
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Thiasophila angulata (Er.)  mrówiecznica 
rudnicówka

Thoracophorus corticinus Motsch.  walgierz 
mrówkodrzewny

Trichophya pilicornis (Gyll.)  korkuć próchniaczek
Xantholinus laevigatus Jacobs.  wydłużak mokroleśny

Xantholinus linearis (Oliv.)  wydłużak pospolity
Xantholinus longiventris Heer  wydłużak mokrotek
Xantholinus tricolor (Fabr.)  wydłużak borowy
Zeteotomus brevicornis (Er.)  kornikarz jodłowy
Zyras cognatus (Maerk.)  hurtniczek plecoszczecik
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Słownik polsko-łaciński nazw gatunkowych 
kusakowatych

Abek zielonokrywek  Abemus chloropterus (Panz.)
Breloczek rdzawy  Dasycerus sulcatus Brongm.
Bruzdniczek mrówkojad  Leptacinus formicetorum 

Maerk.
Bruzdnik dziuplowiec  Hypnogyra angularis 

(Ganglb.)
Bystrzyk ściółkowy  Rugilus rufipes Germ.
Chowaniec borsuczy  Phyllodrepa melis Hans.
Chowaniec czarny  Phyllodrepa nigra (Grav.)
Chowaniec czerwony  Phyllodrepa melanocephala 

(Fabr.)
Chowaniec wiśniowy  Phyllodrepa floralis (Payk.)
Chowańczyk czarnogłów  Dropephylla ioptera 

(Steph.) 
Chudzik kornikowiec  Gabrius splendidulus (Grav.)
Czarnogłowiec jedyny  Carphacis striatus Ol.
Debrówka ściółkowa  Ocyusa (=Deubelia) picina 

(Aube’) 
Dołczynka zęboczułka  Euconnus denticornis  

(Muller ex Kuntze)
Drałun ciemnoplecy  Ilyobates nigricollis (Payk.)
Dziurawcowiec wczesnowiosenny  Ischnosoma 

splendidum (Grav.)
Gładza spłaszczona  Anomognathus cuspidatus (Er.)
Gładzik arktyczny  Atheta arctica (Thoms.)
Gładzik ciemnoczułki  Atheta vaga (Heer)
Gładzik czarny  Atheta nigra (Kr.)
Gładzik czterofałdek  Atheta monticola (Thoms.)
Gładzik gagatek  Atheta gagatina (Baudi di Selve)
Gładzik górskośnieżny  Atheta tibialis (Heer)
Gładzik grzybiak  Atheta crassicornis (Fabr.)
Gładzik grzybiarek  Atheta fungi (Grav.)
Gładzik krasnobrzeżek  Atheta consanguinea (Epp.)
Gładzik mrowiskowy  Atheta myrmecobia (Kr.)
Gładzik poszukiwany  Atheta aeneipennis (Thoms.)
Gładzik Leonharda  Atheta leonhardi Bernh.
Gładzik nadbałtycki  Atheta triangulum (Kr.) 
Gładzik rdzawotrzonek  Atheta hypnorum (Kies.)
Gładzik rdzawobrzuchy  Atheta harwoodi Will.
Gładzik towarzyski  Atheta sodalis (Er.)
Głazek leśny  Medon rufiventris (Nordm.)
Głazek norówka  Medon castaneus (Grav.)
Głowacz krasnogonek  Amischa analis (Grav.)
Grubasik gniady  Olophrum assimile (Payk.)

Grzybolubka czarnogłowa  Autalia impressa (Oliv.)
Grzyboń krasnokrywek  Bolitobius castaneus 

(Steph.) 
Grzyboń mchowy  Bolitobius cingulatus Mann.
Grzybotocz gęstopunktowy  Lordithon trinotatus Er.
Grzybotocz krępy  Lordithon thoracicus (Fabr.)
Grzybotocz leśny  Lordithon lunulatus (L.)
Grzybotocz wielopunktowy  Lordithon speciosus 

(Er.)
Hubczak pniakowy  Tachyusida gracilis Er.
Hubna brunatna  Mycetoporus lepidus (Grav.)
Hubna ciemnopotyliczna  Mycetoporus clavicornis 

(Steph.)
Hubna czerwonopleca  Mycetoporus rufescens 

(Grav.)
Hubna Maerkela  Mycetoporus maerkelii Kr.
Hubna reliktowa  Mycetoporus montanus Luze
Hurtniczek plecoszczecik  Zyras cognatus (Maerk.)
Karzełek karpacki  Bryaxis carpathicus (Saulcy) 
Kąsawiec dołkowany  Tasgius melanarius (Heer)
Kiepurek bezbruzdy  Euaesthetus bipunctatus 

Ljungh. 
Korkuć próchniaczek  Trichophya pilicornis (Gyll.)
Kornikarka ciemna  Phloeopora testacea Mann.
Kornikarz jodłowy  Zeteotomus brevicornis (Er.)
Kornikojad świerkowy  Nudobius lentus (Grav.)
Krasnopróchniak długoczułki  Hesperus rufipennis 

(Grav.)
Kusak cezarek  Staphylinus caesareus Cederh.
Kusak czerwonopokrywy  Staphylinus erythropterus L.
Kusak podkamieniec  Staphylinus dimidiaticornis 

Gemm.
Kwieciożyjek poziomkowiec  Eusphalerum minutum 

(Fabr.)
Lizak bezżeberkowiec  Gyrophaena angustata Steph.
Lizak długoczułki  Gyrophaena obsoleta Ganglb.
Lizak grzybiarz  Gyrophaena gentilis Er.
Lizak jednoguzek  Gyrophaena affinis (Sahlb.)
Lizak leśny  Gyrophaena nitidula (Gyll.)
Lizak pospolity  Gyrophaena boleti (L.)
Lizak sześciofałdek  Gyrophaena nana (Payk.)
Łodzik czteroplamek  Scaphidium quadrimaculatum 

(Oliv.)
Malochna pospolita  Oligota pusillima Grav.
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Marga alpejska  Quedius alpestris (Heer)
Marga bagienna  Quedius molochinus (Grav.)
Marga bukowinowa  Quedius lateralis (Grav.)
Marga ciekawska  Quedius fumatus (Steph.)
Marga czarnogłowa  Quedius nigriceps Kr.
Marga dziuplanka  Quedius brevicornis Thoms.
Marga górska  Quedius obscuripennis Bernh.
Marga gryzoniówka  Quedius puncticollis (Thoms.)
Marga jasnobrzega  Quedius collaris Er.
Marga kosówkowa  Quedius cincticollis Kr.
Marga krótkooka  Quedius microps Grav.
Marga mrówkojad  Quedius brevis Er.
Marga nadrzewna  Quedius scitus (Grav.)
Marga niebieskawa  Quedius nigrocaeruleus Fauv.
Marga próchniarka  Quedius xanthopus Er.
Marga reglowa  Quedius pardisianus (Heer)
Marga reglowo-kosówkowa  Quedius punctatellus 

(Heer)
Marga siatkokrywka  Quedius plagiatus Mann.
Marga starodrzewna  Quedius cruentus (Oliv.)
Marga szerokopleca  Quedius umbrinus Er.
Marga szerszeniówka  Quedius (=Velleius) dilatatus 

(Fabr.)
Marga ściółkowa  Quedius fuliginosus (Grav.)
Marga wolooczna  Quedius boops (Grav.)
Marga wszędobylska  Quedius mesomelinus (Marsh.)
Marganka kretolubna  Heterothops praevius (Er.)
Mechówka leśna  Mniusa incrassata (Muls. et Rey)
Megart rdzawonogi  Megarthrus depressus (Payk.)
Moczarówka punktowana  Ocalea badia Er.
Moczarówka ruczajanka  Ocalea picata Steph.
Molochna żółtoczułka  Holobus flavicornis (Bois du 

Val)
Mrówczeń czarnobrzegi  Dinarda dentata (Grav.)
Mrówczeń pospolity  Dinarda maerkelii Kiesw.
Mrówiecznica rudnicówka  Thiasophila angulata 

(Er.)
Mrówkomir wykrojony  Lomechusa emarginata 

Payk.
Mrówkomirka ozdobna  Lomechusoides strumosus 

(Fabr.)
Myśliczek borowiec  Stenus geniculatus Grav.
Myśliczek dwukoniec  Stenus tarsalis Ljungh
Myśliczek górski  Stenus gracilipes Kr.
Myśliczek jaworowy  Stenus parcior Bernh.
Myśliczek karpacki  Stenus carpathicus Ganglb.
Myśliczek mrowiskowy  Stenus aterrimus Er.
Myśliczek pospolity  Stenus clavicornis (Scop.)
Myśliczek turzycowy  Stenus pumilio Er.
Myśliczek wrzosowiec  Stenus ater Mann.

Myśliczek wysokokarpacki  Stenus obscuripes 
Ganglb.  

Myśliczek żółtoczułki  Stenus impressus Germ.
Myśliczek żółtonogi  Stenus flavipes Steph.
Nagrzybnik bladordzawy  Parabolitobius formosus 

(Grav.)
Nagrzybnik rdzawokrywek  Parabolitobius inclinans 

(Grav.)
Narożek ściółkowy  Habrocerus capillaricornis 

(Grav.)
Nasiernica krępa  Lathrobium geminum Kr.
Nasiernica mydłokrywka  Lathrobium brunnipes 

(Fabr.)
Nasiernica torfowcowa  Lathrobium rufipenne Gyll.
Nasiernicówka lśniącokrywka  Tetartopeus 

terminatus (Grav.)
Nawozak czarnogłowy  Philonthus succicola Thoms.
Nawozak gajowy  Philonthus laevicollis (Lacord.)
Nawozak grzybiarz  Philonthus cyanipennis (Fabr.)
Nawozak pospolity  Philonthus cognatus Steph.
Nawozak szerokogłowy  Philonthus carbonarius 

(Grav.)
Nawozak ściółkowy Philonthus decorus (Grav.)
Nawozak zielonogłowy  Philonthus rotundicollis 

(Menetries)
Nawozik polnikowiec  Bisnius spermophili Ganglb.
Nawozik szpaczy  Bisnius  subuliformis (Grav.)
Ostronóżka bagienna  Oxypoda acuminata (Steph.)
Ostronóżka chrobotkowa  Oxypoda abdominalis 

Mann.
Ostronóżka grzybiarka  Oxypoda alternans (Grav.)
Ostronóżka leśnomchowa  Oxypoda annularis 

Mann.
Ostronóżka marszczona  Oxypoda brachyptera 

Steph.
Ostronóżka Skalickiego  Oxypoda skalitzkyi Bernh.
Pękatek samotny  Acrulia inflata Gyll.
Piesta pięciorzędowa  Siagonium quadricorne Kirby 

et Spence
Piesta rdzawoplama  Siagonium humerale Germ.
Piłatek mchowy  Syntomium aeneum (P.Mull.)
Płaskogłów borowy  Dadobia immersa (Er.)
Płaskun podkorowy  Homalota plana (Gyll.)
Płaskusaczek chrustowiec  Pseudopsis sulcata Newn.
Podgłazik bukowinowy  Domene scabricollis (Er.)
Podkorowiec świerkowiec  Olisthaerus substriatus 

(Payk.)
Pogrzybnica Mannerheima  Oxyporus mannerheimi 

Gyll.
Pogrzybnica ruda  Oxyporus rufus (L.)
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Pogrzybnica żółta  Oxyporus maxillosus Fabr.
Protek karbowany  Proteinus crenulatus Pand.
Protek pospolity  Proteinus brachypterus (Fabr.)
Próchnal kasztanokrywek  Euryusa castanoptera Kr.
Próchnal wykrojony  Euryusa sinuata Er.
Pyłkolub olchowiec  Amphichroum canaliculatum 

(Er.)
Rabież wielka  Creophilus maxillosus (L.)
Raźnik drzewosoczniak  Tachinus proximus Kr.
Raźnik gładkokrywek  Tachinus corticinus Grav.
Raźnik obrzeżony  Tachinus marginellus (Fabr.)
Raźnik płowobrzegi  Tachinus laticollis (Grav.)
Raźnik pospolity  Tachinus rufipes (L.)
Raźnik wydłużony  Tachinus elongatus Gyll.
Rowczyk krótkoplecy  Phymatura brevicollis Kr.
Rozstępek krasnobrzeżek  Micropeplus tesserula 

(Curt.)
Rydzenica krwistokrywka  Aleochara sanquinea (L.)
Rydzenica padliniarka  Aleochara curtula (Goeze)
Rydzeniczka gniazdowa  Haploglossa villosula 

(Steph.)
Ryżak mrówkożer  Gyrohypnus atratus (Heer)
Ryżak synantrop  Gyrohypnus angustatus Steph.
Skorobieżak podmchowy  Calodera rufescens (Kr.)
Skorogonek brzozowy  Tachyporus pulchellus Mann.
Skorogonek czarnobrzeżek  Tachyporus hypnorum 

(Fabr.)
Skorogonek krępy  Tachyporus corpulentus Luze
Skorogonek opasany  Tachyporus obtusus (L.)
Skorogonek przyciemniony  Tachyporus pusillus 

Grav.
Skorogonek stonkowaty  Tachyporus chrysomelinus 

(L.)
Skorogonek szerokoplecy  Tachyporus  solutus Er.
Skoropędek ciemnoszek  Sepedophilus immaculatus 

(Steph.)
Skoropędek dwuplamek  Sepedophilus bipustulatus 

(Grav.)
Skoropędek Marshama  Sepedophilus marshami 

(Steph.) 
Skoropędek Wańkowicza  Sepedophilus wankowiczi 

(Pand.)
Skryt punktowany  Phloeonomus punctipennis 

Thoms.
Skryt sosnowiec  Phloeonomus pusillus (Grav.)
Skrytek guzkoplecy  Phloeostiba plana (Payk.) 
Skrytogłowiec wklęsłobrzuchy  Encephalus 

complicans Westw.
Słońcolubek plugojad  Dinothenarus pubescens (De 

Geer)

Słońcolubek złotowłos  Dinothenarus fossor (Scop.)
Smaglik wrzosowiskowy  Astenus procerus (Grav.)
Sośniczek włochaty  Phloeocharis subtilissima 

(Mann.)
Szaroń muchołap  Ontholestes murinus (L.)
Szczelinówka kornikarz  Placusa complanata Er.
Szczelinówka plecobrzeżek  Placusa depressa 

Maeklin
Szczelinówka reglowa  Placusa tachyporoides (Walt.)
Szerzynek wciętogoleń  Aploderus caelatus (Grav.)
Szorstkogonek krótkopokrywy  Liogluta microptera 

Thoms.
Szorstkogonek ogólnogórski  Liogluta wuesthoffi 

Benick
Szorstkogonek wydłużony  Liogluta longiuscula 

(Grav.)
Świeżacinek pospolity  Omalium rivulare (Payk.)
Świeżacinek ściółkowy  Omalium caesum Grav.
Truchcik trzmielowiec  Emus hirtus (L.)
Truś grubobrzeżek  Acidota crenata (Fabr.)
Tyranka kruszcowa  Platydracus latebricola (Grav.)
Tyranka szafirokrywka  Platydracus fulvipes (Scop.)
Tyranka wrzosowiskowa  Platydracus stercorarius 

(Oliv.)
Walgierz mrówkodrzewny  Thoracophorus corticinus 

Motsch. 
Wałecznica alpejska  Leptusa alpicola Brancsik
Wałecznica czerwonopleca  Leptusa ruficollis (Er.)
Wałecznica długokrywka  Leptusa fumida (Er.) 
Wałecznica karpacka  Leptusa carpathica Wse.
Wałecznica koroneńska  Leptusa koronensis Ganglb. 
Wałecznica kosówkowa  Leptusa flavicornis 
Wałecznica krótkokrywka  Leptusa pulchella Mann.
Wąskostóp gajowy  Euryporus picipes (Payk.)
Wilgotniak czarnogłowy  Anthobium atrocephalum 

(Gyll.)
Wilgotniak wciętoplecy  Anthobium 

melanocephalum (Illig.)
Wydłużak borowy  Xantholinus tricolor (Fabr.)
Wydłużak mokroleśny  Xantholinus laevigatus 

Jacobs.
Wydłużak mokrotek  Xantholinus longiventris Heer
Wydłużak pospolity  Xantholinus linearis (Oliv.)
Zadziorka mrówkolubna  Drusilla canaliculata 

(Fabr.)
Zamierek wąskoplecy  Coryphium angusticolle Steph.
Zbójca gajowy  Ocypus olens Muller
Zbójca leśny  Ocypus nitens (Schrank)
Zbójca smolisty  Ocypus macrocephalus (Grav.)
Zbójek grubopunktowiec  Bolitochara bella Maerk.
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Zbójek ostroplam  Bolitochara lunulata Payk.
Zbójek kasztanoplecy  Bolitochara obliqua Er.
Zbójek rowkokryjek  Bolitochara mulsanti Sharp
Zezoń borealno-górski  Atrecus pilicornis (Payk.)
Zezoń borowiec  Atrecus longiceps (Fauv.)
Zezoń dwubarwiec  Atrecus affinis (Payk.)
Ziemiec guzkowany  Geostiba circellaris (Grav.)
Ziemiornik wielkoskroniec  Arpedium brachypterum 

(Grav.)

Zwijak ciemnonóżek  Cypha ovulum Heer
Zwijak długoczułek  Cypha longicornis (Payk.)
Żarlinek gromadny  Paederus riparius (L.)
Żarlinek kosmopolita  Paederus fuscipes Curt. 
Żezoń krasnokrywy  Othius punctulatus (Goeze)
Żezoń leśny  Othius subuliformis Steph.
Żezoń połoniniec  Othius transsilvanicus Ganglb.
Żezoń przemienny  Othius permutatus Assing
Żezoń reglowiec  Othius lapidicola Maerkel et Kiesw.
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