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ABSTRACT: A case of collective death of Protaetia speciosissima (SCOPOLI, 1786) in 
the Natolin Forest reserve (Warsaw) is reported. The cause of this noteworthy 
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Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (SCOPOLI, 1786) jest 
chrząszczem spotykanym lokalnie i rzadko. W Polsce do niedawna objęta 
była ochroną ścisłą, zaś obecnie tylko częściową. Gatunek ujęty został  
w „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”  
z kategorią VU – narażony (PAWŁOWSKI i in. 2002). Ponadto kwietnicę 
umieszczono w „Europejskiej Czerwonej Liście Chrząszczy Saproksylicz-
nych” ze statusem NT – bliski zagrożenia (NIETO i ALEXANDER 2010). 
Biologia i ekologia postaci doskonałych nadal poznane są w stopniu 
niedostatecznym. Występuje w starych drzewostanach z udziałem 
wiekowych drzew liściastych, jak również w dolinach rzek, w parkach, 
wzdłuż dróg i alej. Rozwój larw przebiega w wysoko położonych próch-
nowiskach, nigdy zaś blisko powierzchni ziemi. Jako drzewa żywicielskie 
podawany był głównie dąb. Ponadto gatunek wykazywano z buka, 
czereśni, lipy, topoli, wiązu oraz wierzby (BYK i CIEŚLAK 2011).  
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Jesienne wichury przechodzące nad Mazowszem w 2018 roku, przy-
czyniły się do powstania licznych wiatrołomów i wiatrowałów, szybko 
usuwanych z obszarów zagospodarowanych i leśnych, nie objętych 
ochroną rezerwatową bądź inną rygorystyczną jej formą. Rezerwat Las 
Natoliński i jednocześnie obszar sieci Natura 2000 w Warszawie to obszar 
zamknięty, dostępny jedynie za okazaniem przepustki. Martwe drewno 
pozostawiane jest naturalnemu rozkładowi. W rezerwacie nie prowadzi 
się żadnych działań, mających na celu wycinkę i przebudowę drzewo-
stanu, jak w pobliskim rezerwacie Las Kabacki, gdzie kwietnica również 
występuje (TATUR-DYTKOWSKI mat. niepubl.). 

Martwe osobniki P. speciosissima odnaleziono w próchnowisku w nie-
usuniętym wiatrowale wiekowego jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. 
Uschnięte już drzewo runęło w poprzek jedynej, użytkowanej w lesie 
drogi i zostało pocięte tylko na jej szerokość, by umożliwić przejazd 
(Ryc. 1). Wszystkie fragmenty pnia zostały pozostawione w lesie 
naturalnym procesom ekologicznym. Impet, z jakim drzewo runęło na 
ziemię spowodował roztrzaskanie fragmentu pnia oraz dziupli, zaś część 
charakterystycznego dla niej murszu wypadła na zewnątrz. Wewnątrz 
próchnowiska oraz w jego okolicy odnaleziono szczątki kokolitów, larw 
oraz imagines P. speciosissima (Ryc. 2c): 
− EC07 Warszawa, rezerwat przyrody i obszar „Natura 2000” Las 

Natoliński (PLH140042), 22 X 2018, 19 exx. (oraz szczątki),  
z próchnowiska (Ryc. 2a) długości 2 metrów na wysokości 11,8 metra 
w 160-letnim jesionie wyniosłym Fraxinus excelsior L., mierzącym  
29 metrów, leg. J. TATUR-DYTKOWSKI. 
Kwietnica okazała była już notowana z rezerwatu Las Natoliński 

(ORZECHOWSKI 2007), jednak nigdy dotychczas z jesionu wyniosłego  
F. excelsior L. Skryty tryb życia gatunku oraz jego rzadkość powodują,  
iż próby szacunku lokalnej populacji są zadaniem wyjątkowo trudnym 
(BYK i CIEŚLAK 2011), jeśli nie niemożliwym. Ilość ekskrementów 
larwalnych oraz przeobrażonych, gotowych do wylotu chrząszczy i ich 
szczątków wskazywała, iż dziupla była zasiedlana od pokoleń. Próchno-
wisko w najszerszym miejscu mierzyło 35 cm, podczas gdy przekrój 
poprzeczny pnia w tym miejscu 55 cm (61 cm u podstawy drzewa). 
Wypróchniały substrat pełen był ekskrementów powstałych wskutek 
żerowania larw. Zastanawiać może fakt, iż chrząszcze w większości były 
kompletne i zarazem wszystkie martwe. Żaden z nich nie przebywał  
w kokolicie, zatem nagła przyczyna śmierci najpewniej nastąpiła niewiele 
czasu przed opuszczeniem dziupli, czyli wiosną.  
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Ryc. 1. Wiatrował jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. w rezewacie Las 

Natoliński. Część próchnowiska widoczna po lewej stronie. 

Fig. 1. Windthrown European ash Fraxinus excelsior L. in the Natolin Forest nature 
reserve. Part of coarse woody debris visible on the left.  

W miejscu, gdzie jesion został niegdyś zraniony (nekrotyczna rana), 
utworzył się rak zgorzelowy imponujących rozmiarów (przekroju 60 cm), 
powodując choroby bakteryjne i grzybowe (Ryc. 2b). Zaraz poniżej, 
wewnątrz pnia powstało próchnowisko. Nowotwór spowodował zamie-
ranie tkanek przewodzących asymilaty i w konsekwencji uschnięcie 
drzewa (MŁYNIK – inf. ustna). Ponadto w jego wnętrzu zagnieździły się 
saproksyliczne gmachówki z rodzaju Camponotus MAYR, powodując 
dodatkowe spustoszenie. Co charakterystyczne dla tego typu chorób, 
nastąpił wyciek bakteryjny (SINCLAIR i in. 1987). O jego obecności 
świadczą ciemno-fioletowe, różnej grubości smugi wewnątrz zrakowa-
cenia i na wpół zalany mursz z opuszczonymi już kokolitami (Ryc. 2d) 
oraz przeobrażonymi, martwymi imagines. Wyciek zalał znaczną część 
próchnowiska, nietknięta tylko pozostała dolna część dziupli. W procesie 
tym powstały twarde, gęstej konsystencji grudy z mieszaniny murszu, 
ekskrementów, szczątków larw i zatopionych w nich imagines. Niektóre  
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Ryc. 2.  
(a) – Przekrój poprzeczny przez dziuplę, gdzie rozwój kwietnicy okazałej miał miejsce.  
(b) – Wnętrze zrakowacenia. Górna część dziupli, wypchana ekskrementami larwalnymi 

– lewa strona; rozrastającą się rakowatość – prawa strona.  
(c) – Ekskrementy larwalne, martwe chrząszcze oraz szczątki imagines i kokolitów.  
(d) – Wyciek bakteryjny z zalanym kokolitem P. speciosissima 

Fig. 2 
(a) – Cross-section of the hollow where the development of Big Rose Chafer (Protaetia 

speciosissima) took place. 
(b) – Interior of the burl. Upper side of the hollow filled with larval excrements – left 

side; Expanding tree cancer – right side. 
(c) – Larval excrements, dead beetles, remnants of imagines and coccoliths. 
(d) – The bacterial leakage covering the coccolith of P. speciosissima. 

 
osobniki tak mocno przywarły do powstałych brył, tworząc imitację 
skamieliny. Należy wspomnieć, iż po przeniesieniu tychże do tempe-
ratury pokojowej, konsystencja ich w żaden sposób nie uległa zmianie. 
Wyciek dotarł tylko do części chrząszczy pozostających w górnej warstwie 
próchnowiska. Większość była częściowo oblepiona ekskrementami larw, 
pozostając w stanie niemalże nienaruszonym. Po stwardnieniu gęstego 
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soku oraz murszu, chrząszcze nie miały możliwości przebicia się ku 
wylotowi z próchnowiska i w rezultacie się udusiły, pozostając przy tym 
prawie nienaruszone. W górnej strefie dziupli znajdowało się także gniazdo 
os Vespidae. Pomimo drapieżniczego trybu życia, błonkoskrzydłe dzieliły 
próchnowisko z chrząszczami i ich postaciami młodocianymi. 

Przypadek śmierci tylu chrząszczy jednocześnie i utrata mikrosiedliska 
na tak niewielkim terenie (niecałe 105 ha) to bez wątpienia strata dla 
lokalnej populacji gatunku. Należy podkreślić, iż głównym zagrożeniem 
dla kwietnicy okazałej nie są czynniki biotyczne, jak choroby grzybowe  
i bakteryjne drzew, w głównej mierze przyczyniające się do rozwoju 
odpowiednich dla gatunku próchnowisk, lecz degradacja oraz zanikanie 
jej środowisk. Postępująca antropopresja powoduje usuwanie wartościo-
wych, wiekowych drzew, nierzadko przyczyniając się do niszczenia 
siedlisk w całości i bezpowrotnie. Już przed ćwierćwieczem problemowi 
dawał wyraz BURAKOWSKI (1996), iż gatunek „w związku z bezmyślnym 
usuwaniem takich drzew, na wielu stanowiskach prawie całkowicie 
wyginął”. Potencjalne mikrosiedliska kwietnicy okazałej – stare, liściaste 
drzewa nadal są wycinane w lasach, parkach, w dolinach rzek a w szcze-
gólności wzdłuż dróg. Procesowi temu sprzyja zmiana statusu ze ścisłej 
ochrony gatunkowej na częściową. W dłuższej perspektywie czasu, przy 
tak natężonej wycince na terenie kraju, lokalne populacje tego chrząszcza 
mają szansę na zachowanie wyłącznie w obszarach objętych ścisłymi 
formami ochrony.  

Dziękuję koledze, dendrologowi Adamowi MŁYNIKOWI za przekazanie 
cennych informacji w zakresie jesionu wyniosłego oraz chorób z nim 
związanych. 

SUMMARY 
The Big rose-Chafer Protaetia (Cetonischema) speciosissima (SCOPOLI, 1786) is a rare 

species across Poland. It inhabits tree hollows situated high above the ground. Thus,  
its biology and ecology have still not yet been well identified. An interesting case  
of collective death of the beetles was observed. Dead and mostly complete beetles were 
found in a fallen, 160-year-old European ash Fraxinus excelsior L. The good state  
of specimens preservation was due to sap leaking from a burl (tree cancer) situated  
12 meters above the ground, where the hollow had formed. Some of the beetles were 
imprisoned in tree sap whilst others, which remained at the bottom of the hollow, were 
covered in excrements and hollow frass. The former must have died instantly whereas 
the latter could not emerge from the hollow and died due to the lack of oxygen. These 
were covered with the mixture of frass and excrements and remained intact. Biotic 
factors such as various tree diseases are not the real threat to the species. These in fact 
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are essential for scarabaeid beetles such as P. speciosissima as well as incavation 
processes leading to hollow formations. The real threat to the Big Rose-Chafer are 
increasing tree-cutting activities in forests, parks, alleys, and river valleys, where species 
finds its microhabitats. Unfortunately, its status of strict protection has been changed to 
partial protection. Such alterations of law significantly facilitate further cutting activities. 
In the longer term, it is estimated that local species populations will only remain in strict 
areas of protection. The species has not yet been reported from the European ash  
F. excelsior. 
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