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Koło Naukowe Ekologów UWM

Saproksylofagi

Gatunki saproksyliczne - gatunki związane z 
martwym drewnem, bezkręgowce. Do 

bezkręgowców saproksylicznych zaliczamy 
gatunki, które wymagają martwego drewna jako 

środowiska lub jako pożywienia - są to 
saproksylobionty, jak i gatunki preferujace

martwe drewno - saproksylofile. 

• Gatunki saproksyliczne można podzielić na:
• kambiofagi - żyjące po korą lub w korze drzew i 

krzewów, 
• saproksylofagi - gatunki odżywiajace się

drewnem (drewnojady - ksylofagi lub 
odżywiające się próchnem (próchnojady -
kariofagi),

• mykofagi (mikofagi), gatunki odżywiające się
grzybami rozwijającymi się na martwym drewnie, 

• drapieżcy - gatunki drapieżne z martwym 
drewnem związane pośrednio: siedlisko lub 
miejsce pokarmu (inne bezkręgowce). 

PRZEKRÓJ PNIA DRZEWA
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Calambus
bipustulatus

Gnorimus
nobilis

Grynocharis
oblonga

Pseudocistela
ceramboides

Elater
ferrugineus

Liocola
marmorata

Tenebrio
opacus

Pobrane z http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de

Rochatyniec nosorożec  
Oryctes nasicornis

Fot. P. Kalinowska

Fot. P. Liśniański

Pobrane z http://www.dbu.de

Pobrane z http://www.solarshop.pl

OSMODERMA EREMITA – PACHNICA DĘBOWA

http://robale.pl/index/2/188

http://nature.ok.ru/htm_foto

NATURA 2000

Jednym z najważniejszych aktualnie zadań
krajów członkowskich Unii Europejskiej w 

ochronie przyrody, narzuconym przez 
dyrektywę - zwaną Dyrektywą Siedliskową, 

jest utworzenie Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000. Zadanie to dotyczy 

również krajów akcesyjnych, w tym Polski. 
Sieć ma, w założeniu, pełnić kluczową rolę w 

ochronie różnorodności biologicznej 
terytorium Wspólnoty poprzez 

zabezpieczenie zagrożonych rodzajów 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i 
zwierząt.

http://www.iop.krakow.pl
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CYKL ROZWOJOWY OSMODERMA EREMITA

200m

ZASIĘG POJEDYNCZEGO OSOBNIKA DLACZEGO TAK DUŻO UWAGI POŚWIĘCAMY 
PACHNICY DĘBOWEJ ?

Indykator wartościowych biologicznie siedlisk

Ważna rola w rozkładzie martwego drewna i 
włączaniu go do cyklów biologicznych

Jej występowaniu towarzyszy obecność dużej liczby 
ciekawych gatunków bezkręgowców, porostów i 
grzybów
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CZĘSTO PRÓCHNOJADY 
ZNAJDYWANE SĄ NA TRASIE 

CIĘŻARÓWEK 
TRANSPORTUJĄCYCH 

DREWNO.

•Nie należy 
usuwać
martwego 
drzewa z lasu

•Nie odcinać
martwych gałęzi

•Ścięte drzewa 
najlepiej 
zostawiać na 2-3 
lata

DZIĘKUJĘ
ZA 

UWAGĘ !


