
Lucanus cervus
(LINNAEUS, 1758)

Jelonek rogacz

owady, chrzàszcze, 
Jelonkowate, Lucanidae

Opis gatunku

Cia∏o samca d∏ugoÊci 25–83 mm, samicy 27–45 mm; lek-
ko b∏yszczàce, delikatnie ow∏osione, wypuk∏e. Ubarwienie
cia∏a brunatne lub ciemnobrunatne, g∏owa i przedplecze
zwykle ciemniejsze, czarnobrunatne.
G∏owa du˝a, u samca prostokàtna, szersza od przedple-
cza, u samicy zw´˝ajàca si´ ku przodowi, w´˝sza od
przedplecza. Oczy ma∏e, czu∏ki 10-cz∏onowe, kolankowa-
to za∏amane. Ostatnie cz∏ony tworzà grzebykowatà, czte-
rocz∏onowà bu∏awk´. Charakterystyczna dla tego gatunku
jest budowa ˝uwaczek, które u samców mogà byç silnie
rozwini´te, d∏u˝sze od g∏owy i przedplecza razem wzi´-
tych, opatrzone na wewn´trznej stronie i na wierzcho∏ku
z´bami. Ta forma samca (telodont) dominuje w naszej
strefie klimatycznej. Na po∏udniu zasi´gu cz´Êciej wyst´-

puje forma z ma∏ymi ˝uwaczkami (amphiodont), które sà
krótsze od g∏owy z przedpleczem. Od przypominajàcych
poro˝e jelenia ˝uwaczek telodontycznych samców pocho-
dzi polska (i ∏aciƒska) nazwa gatunku. Samice sà mniej-
sze od samców, majà krótkie, ∏ukowato zakrzywione ˝u-
waczki, nie d∏u˝sze od g∏owy, opatrzone od wewn´trznej
strony kilkoma ostrymi zàbkami.
Przedplecze prostokàtne w zarysie, u samców w´˝sze od
pokryw, u samicy równe szerokoÊcià pokrywom, pokryte
doÊç g´stym punktowaniem; jego kraw´dzie obrze˝one sà
delikatnà listewkà.
Tarczka du˝a, trójkàtna, wyraênie punktowana. Pokrywy
lekko zw´˝ajàce si´ ku ty∏owi, wypuk∏e, s∏abo b∏yszczàce,
pokryte drobnym i g´stym punktowaniem. Chrzàszcz la-
tajàcy, ukryte pod pokrywami skrzyd∏a b∏oniaste dobrze
wykszta∏cone.
Nogi d∏ugie, smuk∏e. Golenie po zewn´trznej stronie z sze-
regiem kolców (zwykle 4–6). Stopy pi´ciocz∏onowe, niewie-
le krótsze od goleni.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Du˝e rozmiary cia∏a i charakterystyczny wyglàd, zw∏asz-
cza samca tego gatunku sprawia, ˝e jelonek rogacz
trudny jest do pomylenia z jakimkolwiek innym krajo-
wym chrzàszczem.
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W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Cykl rozwojowy u tego gatunku trwa od 4 do 6 lat, a w ra-
zie niesprzyjajàcych warunków mo˝e przed∏u˝aç si´ nawet
do 8 lat. Rójka owadów doros∏ych ma miejsce od maja do
czerwca, a po kopulacji samice przyst´pujà do sk∏adania
niewielkiej liczby (najwy˝ej 30 szt.) jaj w przyziemne cz´Êci
zamierajàcych i martwych drzew (szyja i nabiegi korzenio-
we, odstajàce p∏aty kory, le˝àce konary). Wyl´g∏e po
5–6 tygodniach larwy ˝erujà w tych cz´Êciach próchniejà-
cego drewna, które znajdujà si´ cz´Êciowo pod ziemià lub
majà bezpoÊredni kontakt z glebà. ˚er przerywany jest
w okresie zimowym (od listopada do kwietnia), gdy tempe-
ratura w chodnikach spada poni˝ej 5ºC. W czasie kilkulet-
niego ˝erowania larwa kilkakrotnie linieje, dochodzàc do
rozmiarów ok. 140 mm. Jak obliczono, przez ca∏y czas
swego rozwoju larwa mo˝e skonsumowaç 20 razy wi´cej
próchna, ni˝ wynosi jej waga przed przepoczwarczeniem.
W lecie ostatniego roku ˝erowania wyroÊni´ta larwa przy-
st´puje do budowy komory poczwarkowej, tzw. kokolitu,
w glebie, w pobli˝u miejsca ˝erowania. Gromadzi w tym
celu du˝à iloÊç wiórków drzewnych, które rozmieszcza na
Êciankach komory, mieszajàc je ze swoimi ekskrementami
i czàstkami gleby. W zrobionym w ten sposób szczelnym
i twardym kokolicie nast´puje w okresie wrzeÊnia–paê-
dziernika przepoczwarczenie. Stadium poczwarki trwa od
1 do 25 dni, a wyl´g∏e chrzàszcze zimujà, nie opuszczajàc
kokolitu, a˝ do okresu rójki na wiosn´ przysz∏ego roku. Po
wydostaniu si´ z gleby doros∏e chrzàszcze odbywajà loty,
od˝ywiajàc si´ wyciekajàcym z drzew sokiem i przyst´pujà
do kopulacji i sk∏adania jaj. W stadium owada doskona∏e-
go ˝yjà maksymalnie kilka miesi´cy, a samce mogà ginàç
ju˝ po kilkunastu dniach od rozpocz´cia rójki.

Wra˝liwoÊç
Nie przeprowadzano dok∏adnych badaƒ, ale obserwacje
terenowe nie wskazujà na wi´kszà p∏ochliwoÊç jelonka ro-
gacza. Nie stwierdzono te˝ wykszta∏cenia szczególnych
mechanizmów obronnych, a silnie rozwini´te ˝uwaczki
samców s∏u˝à jedynie do przytrzymywania samic podczas
kopulacji. Gatunek ten jest te˝ ∏atwy do zauwa˝enia ze
wzgl´du na znaczne rozmiary cia∏a i g∏oÊny, furkoczàcy lot. 

AktywnoÊç
Osobniki doros∏e majà przede wszystkim aktywnoÊç
zmierzchowà, odbywajàc loty w ciep∏e popo∏udnia i wie-
czory, ale przed zapadni´ciem ca∏kowitej ciemnoÊci.
W dzieƒ przebywajà na pniach i w koronach drzew, ˝eru-
jàc na wyciekajàcym soku.

Sposób od˝ywiania
Jelonek rogacz w stadium larwalnym jest typowym próch-
nojadem. Najcz´stszà roÊlinà ˝ywicielskà jest dàb, ale mo-
˝e ˝erowaç tak˝e na innych drzewach liÊciastych (buk,

brzoza, wierzba, wiàz, olcha, grab, topola, lipa, jesion,
kasztanowiec, drzewa owocowe). Podawano go tak˝e
z drzew iglastych: Êwierka i sosny. Doros∏e chrzàszcze od-
˝ywiajà si´ sokiem z ró˝nych drzew i krzewów liÊciastych,
nagryzajàc w tym celu cienkie ga∏àzki lub zlizujàc sok wy-
ciekajàcy z wczeÊniej powsta∏ych zranieƒ.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Gatunek ciep∏olubny, wyst´pujàcy w terenach nizinnych
i na pogórzach, gdzie nie przekracza 600 m n.p.m. Zasie-
dla przeÊwietlone naturalne drzewostany (najcz´Êciej grà-
dy i ∏´gi), a tak˝e obrze˝a drzewostanów gospodarczych,
stare parki i sady. Warunkiem jego wyst´powania jest
obecnoÊç martwych lub obumierajàcych drzew lub ich
fragmentów (pniaki, nabiegi korzeniowe, le˝àce konary),
z którymi jest zwiàzany cyklem ˝yciowym. Do swego roz-
woju preferuje mikroÊrodowiska próchniejàcego drewna
o raczej du˝ej wilgotnoÊci.
WÊród wrogów naturalnych jelonka rogacza wymienia
si´ ptaki (gawrony, wrony, szpaki) i ssaki (np. nietoperze
i dziki), ograniczajàce liczebnoÊç zarówno larw, jak
i owadów doros∏ych. Stwierdzono te˝ atakowanie larw je-
lonka przez paso˝ytnicze nicienie, larwy chrzàszczy z ro-
dziny spr´˝ykowatych (Elateridae) i roztocza z rodziny
Gamasidae.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne

9160 – Subatlantyckie i Êrodkowoeuropejskie lasy d´bowe
i d´bowo-grabowe Carpinion betuli (gràdy)

9170 – Lasy d´bowo-grabowe Galio-Carpinetum (gràdy)
(poszerzone o propozycj´ Mixed lime-oak-hornbe-
am forest [Tilio-Carpinetum])

9190 – Stare acidofilne dàbrowy z Quercus robur na piasz-
czystych równinach

91FO – Nadrzeczne lasy mieszane z d´bem Quercus ro-
bur, Ulmus laevis i Ulmus minor, jesionem Fraxinus
excelsior lub Fraxinus angustifolia, wyst´pujàce
wzd∏u˝ du˝ych rzek (Ulmenion minoris)

Rozmieszczenie geograficzne

Jelonek rogacz zasiedla prawie ca∏à Europ´, podawany
jest te˝ z Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu i pó∏nocnej Afryki.
Z racji sporej zmiennoÊci morfologicznej w obr´bie tego
gatunku wydzielano szereg form o ró˝nym statusie (rasy,
podgatunki), wyst´pujàce zw∏aszcza w po∏udniowej cz´Êci
zasi´gu. Zasiedlajàcy Polsk´ podgatunek nominatywny
obejmuje swoim zasi´giem Europ´ od Rosji i Ukrainy po
Angli´ i po∏udniowà Szwecj´. W Polsce podawany by∏ pra-
wie ze wszystkich regionów (z wyjàtkiem Sudetów Wschod-
nich, Tatr i Podlasia), ale dane te w wi´kszoÊci pochodzà
sprzed co najmniej kilkudziesi´ciu lat i nie zawsze sà wy-
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starczajàco wiarygodne, a wspó∏czesne obserwacje nale˝à
do rzadkoÊci. Najnowsze dane pochodzà z lat 90. XX wie-
ku (Bunalski, 1999).

Status gatunku

W Polsce Lucanus cervus jest od 1952 roku obj´ty ochronà
gatunkowà (Dz.U. 1952, Nr 45, poz. 307).
Umieszczony na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych
i Zagro˝onych oraz w przygotowywanym II wydaniu Polskiej
Czerwonej Ksi´gi Zwierzàt ze statusem EN (zagro˝ony).
Obj´ty jest Konwencjà Berneƒskà i Dyrektywà Habitatowà
Unii Europejskiej jako gatunek chroniony i wymagajàcy
tworzenia obszarów ochronnych.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Cz´Êç znanych stanowisk znajduje si´ lub znajdowa∏a na
obecnych terenach parków narodowych (Bia∏owieski, Biesz-
czadzki, Ojcowski, Pieniƒski, Roztoczaƒski, Âwi´tokrzyski,
Wielkopolski, Woliƒski) oraz w rezerwatach przyrody.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Gatunek ten w zachodniej i Êrodkowej Europie niewàtpli-
wie znajduje si´ w regresie, o czym Êwiadczy brak wspó∏-
czesnych potwierdzeƒ jego wyst´powania na wielu histo-
rycznych stanowiskach. Wobec jednoczesnego kurczenia
si´ area∏u dogodnych dla jego rozwoju siedlisk nale˝y li-
czyç si´ z dalszym spadkiem liczby stanowisk jelonka roga-
cza w naszym regionie. Przyczyniaç si´ te˝ mo˝e do tego
niska rozrodczoÊç (ma∏a iloÊç sk∏adanych jaj) i d∏ugi cykl
rozwojowy, co czyni go ma∏o odpornym na szybsze zmia-
ny zachodzàce w Êrodowisku jego wyst´powania. Obecna
wielkoÊç jego populacji w Polsce, jak u wi´kszoÊci bezkr´-
gowców, nie jest mo˝liwa do oszacowania, gdy˝ jego li-

czebnoÊç na znanych stanowiskach nie by∏a dotàd na bie-
˝àco monitorowana. Na poczàtku lat 90. ubieg∏ego wieku
podawano wprawdzie, ˝e wielkoÊç populacji w Polsce mo-
˝e wynosiç od jednego do kilku tysi´cy osobników
(Kazmierczak, 1992), ale szacunki te nie by∏y, jak si´ wy-
daje, oparte na ˝adnych szczegó∏owych badaniach.
Wspó∏czeÊnie w naszym kraju stwierdza si´ tylko, ˝e na
wi´kszoÊci dawnych stanowisk nie uda∏o si´ potwierdziç
wyst´powania tego gatunku (Szwa∏ko, w druku), a liczba
znanych czynnych stanowisk jest minimalna.

Potencjalne zagro˝enia
Nie prowadzono szczegó∏owych badaƒ odnoÊnie znacze-
nia czynników oporu Êrodowiska w ograniczaniu liczebno-
Êci omawianego gatunku. Ze strony cz∏owieka, poza han-
dlem okazami i kolekcjonerstwem, g∏ównym zagro˝eniem
jest dominujàca w naszym regionie intensywna gospodar-
ka leÊna. Stosowane w drzewostanach tzw. zabiegi sanitar-
ne i piel´gnacyjne (usuwanie drzew martwych i zamierajà-
cych, niekiedy te˝ le˝àcych wi´kszych konarów czy pnia-
ków) sprawiajà, ˝e zanika baza l´gowa tego gatunku. Pro-
wadzi to do nieraz bezpowrotnego ust´powania jelonka
rogacza z zasiedlanych kiedyÊ stanowisk.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Tworzenie obszarów ochronnych w miejscach wyst´powa-
nia Lucanus cervus jest obligatoryjne w myÊl Dyrektywy Ha-
bitatowej Unii Europejskiej, nie jest jednak okreÊlony sto-
pieƒ tej ochrony. Aby jednak takie obszary ochronne mo-
g∏y skutecznie spe∏niaç swojà rol´, powinny mieç odpo-
wiednio wysoki status uniemo˝liwiajàcy zmiany w zasta-
nym charakterze danego stanowiska (np. intensywnà eks-
ploatacj´ drzewostanu). Obszar ochronny powinien te˝
obejmowaç jak najwi´kszy teren wokó∏ miejsca stwierdze-
nia, tak aby zapewniç mo˝liwoÊç swobodnego rozwoju
i rozprzestrzeniania si´ populacji oraz zabezpieczyç wy-
starczajàcà iloÊç odpowiedniego materia∏u l´gowego.
Jelonek rogacz, ze wzgl´du na swoje rozmiary i ∏atwoÊç
identyfikacji, móg∏by w miejscach swego wyst´powania
pe∏niç rol´ gatunku os∏onowego w ochronie ca∏ych lokal-
nych biocenoz (BUCHHOLZ & al., 2000).

Propozycje wzgl´dem gatunku
Du˝e rozmiary cia∏a i efektowny wyglàd L. cervus sprawia,
˝e jest on obiektem zainteresowania komercyjnie nasta-
wionych kolekcjonerów. Dodatkowo w przypadku maso-
wego od∏owu mo˝e dojÊç do ca∏kowitego zniszczenia sta-
nowiska z powodu cz´sto niewielkiej liczebnoÊci lokalnych
populacji. W∏aÊciwe zabezpieczenie przed tym zagro˝e-
niem powinna stanowiç ochrona gatunkowa, jakà jest ob-
j´ty, pod warunkiem jej konsekwentnego egzekwowania.
Korzystne by∏oby te˝ uzupe∏nienie ochrony tego gatunku
o akcj´ informacyjnà skutkujàcà upowszechnieniem wie-
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dzy o jego biologii i wymaganiach siedliskowych, nie tylko
wÊród s∏u˝b leÊnych i ochrony przyrody, ale te˝ wÊród sto-
warzyszeƒ i fundacji ekologicznych.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania siedlisk jelon-
ka rogacza b´dà mia∏y równie˝ korzystny wp∏yw na popu-
lacje wszystkich wspó∏wyst´pujàcych z nim gatunków sa-
proksylobiontycznych (w szczególnoÊci bezkr´gowców).

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Zadaniem pierwszoplanowym jest przeprowadzenie szero-
ko zakrojonych badaƒ faunistycznych, które pozwolà usta-
liç aktualne rozsiedlenie i zweryfikowaç znane z piÊmien-
nictwa stanowiska Lucanus cervus na terenie Polski. Na
stwierdzonych w ten sposób czynnych stanowiskach powin-
no si´ przeprowadziç szczegó∏owe badania nad dynamikà
jego populacji i wp∏ywem czynników oporu Êrodowiska, co
pozwoli skuteczniej planowaç dzia∏ania ochronne i lepiej
poznaç przyczyny regresywnych tendencji u tego gatunku.

Monitoring naukowy

Zasady ewentualnego monitoringu powinny byç opraco-
wywane dopiero w odniesieniu do konkretnych stwierdzo-
nych stanowisk, na których nale˝y uprzednio zbadaç licze-

bnoÊç i kondycj´ populacji, aby sposób przeprowadzenia
monitoringu nie wp∏ynà∏ na ich os∏abienie.
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