
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Kozioróg d´bosz 
Syn.: Cerambyx (=Hamaticherus, =Ham-
maticherus, =Hasmmatochaerus) heros
Scopoli, 1763
Cerambyx luguber Voet, 1778

stawonogi, owady, chrzàszcze,
kózkowate 

Opis gatunku

D∏ugoÊç cia∏a (23) 28–55(65) mm, szerokoÊç przy nasa-
dzie pokryw do 15 mm. Cia∏o ciemne, wyd∏u˝one i pra-
wie cylindryczne,  zw´˝ajàce si´ ku ty∏ow; górna strona
prawie bez ow∏osienia, dolna z delikatnymi ˝ó∏to–brunat-
nymi w∏oskami. G∏owa wyd∏u˝ona, z silnym zag∏´bie-
niem za nadustkiem i ze Êrodkowà bruzdà. Czu∏ki samca
1,4–1,7 razy d∏u˝sze od cia∏a, a u samicy równe d∏ugo-
Êci cia∏a. Nasadowe cz∏ony czu∏ków sà na wierzcho∏ku
pogrubione. Przedplecze delikatnie poprzeczne, z ostrymi

bocznymi z´bami i b∏yszczàcymi poprzecznymi bruzdami,
wyrostkami i wyniesieniami; sporadycznie zdarzajà si´
osobniki z g∏adkim, b∏yszczàcym przedpleczem (ab. la-
evicollis). Pokrywy sà bardziej masywne u samic ni˝
u samców, oko∏o 3 razy d∏u˝sze od swej szerokoÊci przy
nasadzie; przyszwowy wyrostek bardzo ma∏y, ale wyraê-
ny; struktura powierzchni pokryw drobnoziarnista, bar-
dzo delikatna u wierzcho∏ka i mocno chropowata w na-
sadowej cz´Êci; pokrywy ku wierzcho∏kowi coraz jaÊniej-
sze, a˝ do jasnobrunatnych, czerwonawo przeÊwiecajà-
cych. Dok∏aniejszy opis budowy imago zamieszczony jest
w wielu publikacjach (np. Heyrovský 1955), a wyglàd
aparatu dêwi´kowego omawia Marcu (1930).
Poczwarka barwy ˝ó∏tawo-bia∏ej. D∏ugoÊç 30–70 mm,
maksymalna szerokoÊç 15 mm. Na górnej stronie odw∏o-
ka, na segmentach 2.–6., znajdujà si´ grupy bardzo moc-
nych kolców, wyrastajàcych z pigmentowanych p∏ytek.
Czu∏ki sà ∏ukowato zgi´te, przy czym u poczwarek samic
si´gajà zgi´ciem do czwartego, a u samców do ostatniego
segmentu odw∏okowego.
Larwa masywna, d∏ugoÊci do 100 mm i szerokoÊci
przedtu∏owia do 18–20 mm. G∏owa jasno˝ó∏ta, z przed-
nià kraw´dzià ciemniejszà, rdzawà; szerokoÊç pigmen-
towanej przepaski jest oko∏o 2–3 razy wi´ksza od d∏u-
goÊci wargi górnej; na bokach g∏owy po 3 oczka. Na
poczàtku bocznej kraw´dzi g∏owy (patrzàc z góry) brak
kàtowych wci´ç. Przedplecze, silnie schitinizowane,
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z przodu z poprzecznymi, z ty∏u z pod∏u˝nymi bruzdka-
mi. Nogi niezbyt d∏ugie. Segmenty odw∏oka wyraênie
odgraniczone, a poduszki ruchowe podzielone na Êrod-
ku pod∏u˝nà bruzdà, grubo granulowane. Dok∏adniej-
szy opis tego stadium mo˝na znaleêç m.in. w nast´pu-
jàcych pracach: Dominik, Starzyk (1983); Mamaev, Da-
nilevskij (1975); ·vácha, Danilevsky (1988). 
Jajo jest barwy ˝ó∏tawej, o powierzchni pokrytej g´sto stojàcymi
ma∏ymi haczykami, d∏ugoÊci 2,5–4 mm i szerokoÊci 1,5–2 mm.
Jeden koniec jaja jest g∏adki, a drugi pomarszczony.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

W polskiej faunie wyst´puje jeszcze tylko jeden gatunek z te-
go rodzaju – kozioróg bukowiec (Cerambyx scopolii), który
jest znacznie mniejszy od omawianego (17–28 mm), a jego
pokrywy sà ca∏kowicie czarne i nie posiadajà ostrego wyrost-
ka na przyszwowym wierzcho∏ku. Dodatkowe ró˝nice po-
mi´dzy tymi gatunkami oraz innymi wyst´pujàcymi w Euro-
pie z tego rodzaju ukazane sà w kluczu Bense (1995).
Ró˝nice w budowie larwy i poczwarki w stosunku do kozio-
roga bukowca podaje Duffy (1953). 

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwoju
Rozwój embrionalny trwa 12–14 dni (do 3 tygodni). Âwie˝o
wyl´g∏e larwy, o d∏ugoÊci 2–4 mm, poczàtkowo ˝erujà
w korze, wygryzajàc nieregularny chodnik i tutaj równie˝ zi-
mujà, osiàgnàwszy d∏ugoÊç 15-20 mm. W tym czasie na
powierzchni kory pojawiajà si´ ma∏e kupki brunatnych tro-
cinek wygryzanych przez larwy. Na wiosn´ kontynuujà ˝ero-
wanie w korze, a w lecie od˝ywiajà si´ kambium, ∏ykiem
i zewn´trznymi warstwami bielu, wygryzajàc sp∏aszczony,
placowaty chodnik omijajàcy miejsca chore i nadgni∏e. Na
skutek uszkodzenia kambium intensywnie wyp∏ywa sok,
który powoduje powstawanie ciemnych plam na korze nad
miejscem ˝erowania larw. Pod koniec drugiego roku ˝ero-
wania d∏ugoÊç larwy dochodzi do 50-60 mm. W po∏owie
lata trzeciego roku (wed∏ug niektórych ju˝ w koƒcu drugie-
go roku) larwa wygryza g∏´boko w drewnie hakowaty chod-
nik o przekroju owalnym (szerokoÊç 45 mm, wysokoÊç
15 mm), który koƒczy si´ mniej wi´cej pionowo ustawionà
kolebkà poczwarkowà. Chodnik ten tylko cz´Êciowo zape∏-
niony jest drobnymi, brunatno-bia∏ymi trocinkami, które
wysypujà si´ na zewnàtrz i zauwa˝alnie gromadzà u pod-
stawy pnia. ˚erujàc w drewnie, larwa powraca jednak do
chodnika przebiegajàcego pod korà, by korzystaç z bogat-
szego w substancje od˝ywcze pokarmu, jakim jest kam-
bium i ∏yko. Przy okazji poszerza wczeÊniej wygryziony
chodnik w drewnie, jak i jego koƒcowà cz´Êç pod korà,
przez co niektóre fragmenty przyjmujà form´ placowatà.
W jednym drzewie mo˝e ˝erowaç nawet ponad 100 larw.
Kolebka, kszta∏tu owalnego, o d∏ugoÊci do 10 cm i szero-

koÊci do 3 cm, ma dno wyÊcielone warstwà wiórków.
W trakcie przepoczwarczenia jest ona oddzielona od pozo-
sta∏ej cz´Êci chodnika trójwarstwowà zatyczkà, która sk∏ada
si´, liczàc od strony kolebki, z warstwy drobnych wiórków,
przegrody wapiennej (zbudowanej z wydzieliny larwy)
i warstwy grubych wiórków. D∏ugoÊç hakowatego chodnika
larwalnego razem z kolebkà wynosi 15–50 cm, a ∏àczna
d∏ugoÊç ca∏ego ˝erowiska dochodzi do 1 m. Jeszcze przed
przepoczwarczeniem larwa d∏ugoÊci 70–90 mm wygryza
w korze owalny otwór wylotowy o Êrednicy 20–30 mm.
Przepoczwarczenie odbywa si´ pod koniec lipca i na po-
czàtku sierpnia, a stadium poczwarkowe trwa 5–6 tygodni.
Poczwarka ustawiona jest g∏owà do góry. Chrzàszcze wyl´-
gajà si´ pod koniec lata lub w jesieni i zimujà nie w pe∏ni
wybarwione w kolebce. Wiosnà, po wybarwieniu i stward-
nieniu pow∏ok cia∏a, opuszczajà kolebki poczwarkowe.
Okres ˝ycia imagines jest bardzo d∏ugi i obejmuje diapau-
z´ zimowà (8–9 miesi´cy) oraz okres aktywnoÊci trwajàcy
30–70 dni. D∏ugoÊç cyklu rozwojowego trwa 3–4 lata (nie-
kiedy nawet 5 lat), zale˝nie od po∏o˝enia geograficznego
oraz czynników mikroklimatycznych i troficznych (w Polsce
zwykle 4 lata, na po∏udniu zasi´gu – 3 lata).

Wra˝liwoÊç
Gatunek stosunkowo ma∏o p∏ochliwy, jednak zaniepokojo-
ny sprawnie ucieka po powierzchni pnia, ale do lotu pod-
rywa si´ niech´tnie. Reakcje na poruszajàcego si´ cz∏owie-
ka, pojazdy czy zwierz´ta bywajà ró˝ne. Na przyk∏ad po-
dejÊcie na odleg∏oÊç 2 m powoduje tylko niespokojny ruch
czu∏ków, a zbli˝enie si´ na odleg∏oÊç oko∏o 1,5 m powo-
duje, ˝e chrzàszcz spada na ziemi´ i kryje si´ w trawie.
Lekko zaniepokojone osobniki uciekajà po powierzchni
kory, po czym raptownie przystajà, unoszà przednià cz´Êç
cia∏a do góry, wyciàgajà czu∏ki do przodu i nieruchomiejà.
Zaniepokojone mocniej, zw∏aszcza gdy nie majà mo˝liwo-
Êci ucieczki, doÊç g∏oÊno strydulujà. Rzucenie kawa∏ka ko-
ry lub zwini´tej garÊci trawy obok siedzàcego na pniu
chrzàszcza sprawia, ˝e spada on w dó∏, nawet gdy przed-
mioty te uderzà o kor´ w odleg∏oÊci 30 cm od niego.

AktywnoÊç
Okres pojawu imagines trwa od ostatniej dekady maja do
pierwszej dekady wrzeÊnia, przy czym najwi´ksze nasilenie
rójki ma miejsce w czerwcu; w konkretnym roku rójka trwa
oko∏o 3 tygodni, co nie wyklucza znacznie d∏u˝szej aktyw-
noÊci pojedynczych osobników. W populacjach przewa˝a-
jà samce. Poczàtek rójki przypada na okres przekwitania
mniszka pospolitego (Taraxacum officinale), kwitnienia
smó∏ki pospolitej (Viscaria vulgaris) i firletki poszarpanej
(Lychnis flos-cuculi) oraz poczàtek kwitnienia kosaçca ˝ó∏-
tego (Iris pseudacorus). Chrzàszcze sà aktywne w godzi-
nach wieczornych i nocnych, ale niekiedy owady rojà si´
równie˝ w dzieƒ, przy ciep∏ej i pochmurnej pogodzie. Ak-
tywnoÊç dzienna cz´Êciej by∏a obserwowana na po∏udniu
Europy. Chrzàszcze chodzà i biegajà po pniach d´bów
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i przelatujà na sàsiednie drzewa, kopulujà. Na niektórych
stanowiskach mo˝na czasem spotkaç nawet ponad 20
osobników na jednym drzewie. Samce, które nie znajdujà
samicy, próbujà rozbiç kopulujàce pary. Imagines niep∏o-
szone poruszajà si´ zazwyczaj doÊç powoli, a latajà nie-
ch´tnie, doÊç oci´˝ale i na niezbyt wielkie odleg∏oÊci. Cza-
sem jednak potrafià przelatywaç d∏u˝sze dystanse – stwier-
dzono np. lot na odleg∏oÊç co najmniej 500 m. Jednak od-
leg∏oÊç 1 km jest dla nich prawdopodobnie ju˝ nie do po-
konania. Lot jest wyraênie s∏yszalny (g∏oÊne buczenie)
z uwagi na wibracj´ du˝ych skrzyde∏. Owad ten podrywa
si´ w powietrze niezbyt szybko. Najpierw drepcze nerwowo
na niewielkiej przestrzeni, póêniej w miejscu, wreszcie pod-
nosi pokrywy i puszcza w ruch skrzyd∏a b∏oniaste. W po-
wietrzu trzyma si´ prawie pionowo. Czu∏ki unosi przy tym
do góry, a tylne odnó˝a wlecze niezgrabnie za sobà. Owa-
dy nieumiej´tnie chwytane r´kà mogà boleÊnie uszczyp-
nàç. W ciàgu dnia imagines siedzà spokojnie na po-
wierzchni pni, ale najcz´Êciej kryjà si´ w otworach wyloto-
wych, pod odstajàcà korà, w dziuplach, w sp´kaniach ko-
ry lub pod opad∏ymi konarami d´bów; cz´sto przebywajà
w koronach drzew. Wkrótce po kopulacji samice przyst´-
pujà do sk∏adania jaj, co mo˝e trwaç nawet przez
2–3 miesiàce. Jaja sk∏adane sà pojedynczo (rzadziej po
2–3) w szczeliny kory na pniach, rzadziej grubych konarów
i obna˝onych korzeni. Miejsca pozbawione kory, a zw∏asz-
cza spróchnia∏e, sà omijane, natomiast wybierane te,
gdzie kora jest zdrowa i mocno przylega do drewna. ¸àcz-
nie samica sk∏ada 50–150 jaj (maksimum 420). 

Sposób od˝ywiania
Gatunek przede wszystkim ksylofagiczny. Larwy ˝erujà
w drewnie ró˝nych gatunków d´bu. W Polsce by∏ stwierdza-
ny najcz´Êciej na d´bie szypu∏kowym (Quercus robur), rza-
dziej na bezszypu∏kowym (Q. petraea). Równie˝ w innych
cz´Êciach swojego zasi´gu zazwyczaj ˝eruje na d´bach,
m.in. na ww. oraz na d´bie burgundzkim (Q. cerris),
omszonym (Q. pubescens), korkowym (Q. suber), Q. afa-
res, Q. f rainetto, Q. ilex, Q. mirbecki. Znacznie rzadziej po-
dawano go z buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) i wschod-
niego (F. orientalis), graba pospolitego (Carpinus betulus),
kasztana jadalnego (Castanea sativa), orzecha w∏oskiego
(Juglans regia), wiàza – Ulmus (m.in. wiàza pospolitego –
U. minor), platana (Platanus orientalis), jab∏oni dzikiej (Ma-
lus sylvestris), gruszy pospolitej (Pyrus communis), wiÊni –
Cerasus, jarz´bu – Sorbus, jesionu – Fraxinus, lipy – Tilia,
brzozy – Betula, wierzby – Salix, g∏ogu jednoszyjkowego
(Crataegus monogyna), migda∏u – Amygdalus, kasztanow-
ca bia∏ego (Aesculus hippocastanum), topoli czarnej (Popu-
lus nigra), Ceratonia siliqua, robinii akacjowej (Robinia
pseudacacia). Jednak niektóre z tych informacji wymagajà
potwierdzenia. Larwy ˝erujà poczàtkowo w korze, a póê-
niej, w miar´ wzrostu, pod korà, mocno naruszajàc drew-
no. W przedostatnim roku wygryzajà g∏´boko w drewnie
hakowaty chodnik zakoƒczony kolebkà poczwarkowà. 

Imagines od˝ywiajà si´ niekiedy sokiem wyciekajàcym
z pni d´bów, m.in. wskutek uszkodzeƒ kory i miazgi powo-
dowanych przez ˝erujàce larwy tego gatunku; w warun-
kach sztucznych chrzàszcze zjada∏y s∏odkie, fermentujàce
owoce; czasem obserwowano to równie˝ w naturze. Kwia-
tów nie odwiedzajà.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Wyst´puje w drzewostanach o luênym zwarciu (ni˝szym
od 0,7), rosnàcych na ró˝nych siedliskach, pozbawionych
podrostu i podszytu, na ods∏oni´tych obrze˝ach drzewo-
stanów, w parkach, w zadrzewieniach wzd∏u˝ dróg i alei
oraz na drzewach samotnie stojàcych. Z regu∏y zasiedla
stare i grube, ale zawsze ˝ywe stojàce drzewa. Prefero-
wane sà jednak drzewa os∏abione. Najcz´Êciej opano-
wuje drzewa o szorstkiej i sp´kanej korowinie, które zo-
sta∏y nagle ods∏oni´te, co prawdopodobnie doprowadza
do zak∏ócenia procesów fizjologicznych drzewa,
a zw∏aszcza jego bilansu wodnego i w konsekwencji
stwarza sprzyjajàce warunki do rozwoju kozioroga d´bo-
sza. Nie sà zasiedlane drzewa o cienkiej korowinie, a na-
wet drzewa bardzo grube w obr´bie wyst´powania koro-
winy g∏adkiej. Zasiedla równie˝ drzewa ˝ywe z lokalnymi
mechanicznymi uszkodzeniami kory lub drewna, opano-
wane cz´Êciowo przez patogeniczne grzyby. Gatunek ten
wyst´puje zazwyczaj na drzewach starszych, powy˝ej 100
lat, o Êrednicy powy˝ej 40 cm, silnie nas∏onecznionych.
Preferuje drzewa o Êrednicy wi´kszej ni˝ 70 cm, czasem
jednak spotykany jest na znacznie cieƒszym materiale.
By∏ stwierdzony na drzewach o Êrednicy 16 cm, a nawet
na wystajàcych nad powierzchnià ziemi korzeniach gru-
boÊci 5 cm. Zasiedla te˝ Êwie˝e nieokorowane pniaki,
w pierwszym roku po Êci´ciu drzew. Mo˝e zasiedlaç drze-
wa na prawie ca∏ej d∏ugoÊci (z wyjàtkiem wierzcho∏ka)
lub te˝ pojedyncze grube konary i ga∏´zie. Najcz´Êciej
i najliczniej wyst´puje jednak w Êrodkowej i dolnej cz´Êci
pnia, wystawionej na Êwiat∏o s∏oneczne. Zasiedla poczàt-
kowo pieƒ od strony po∏udniowej i wschodniej, a póêniej
od strony zachodniej. Nas∏oneczniona strona pnia jest
wyraênie preferowana, jak wykaza∏y badania przeprowa-
dzone na Ukrainie, znajduje si´ na niej 84% ˝erowisk.
Okazy, które przesz∏y rozwój w grubszych d´bach, sà
wi´ksze od tych, które rozwija∏y si´ w cienkim materiale.
Kozioróg d´bosz, zasiedlajàc drzewa przez kilka kolej-
nych lat, doprowadza do ca∏kowitego odpadni´cia kory
i zniszczenia drewna. Ponadto chodniki larwalne i otwo-
ry wylotowe imagines mogà stanowiç drog´ infekcji dla
niektórych rozk∏adajàcych drewno grzybów, np. ˝ó∏ciaka
siarkowego (Laetiporus sulphureus), ozorka d´bowego
(Fistulina hepatica) oraz miejsce wejÊcia mrówek. Przy
du˝ym zag´szczeniu chodników najpierw drzewa zaha-
mowujà swój przyrost, a nast´pnie zaczynajà usychaç
wierzcho∏kowe ga∏´zie. Po pewnym czasie (kilkana-
Êcie–kilkadziesiàt lat) drzewa takie zazwyczaj obumiera-
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jà. Przy s∏abym pora˝eniu drzewa po pewnym czasie za-
bliêniajà rany chodników i otwory wylotowe przestajà byç
z zewnàtrz widoczne. W Polsce generalnie preferowane
sà drzewa samotnie stojàce, zw∏aszcza w zbiorowiskach
∏´gowych du˝ych rzek, a w przypadku sporadycznie zda-
rzajàcego si´ zasiedlenia drzew w drzewostanach jego
˝erowiska ograniczone sà do nas∏onecznionych konarów. 
Na tych samych drzewach cz´sto wspó∏wyst´pujà inne ga-
tunki chrzàszczy, w tym rzadkie, np. pachnica d´bowa
Osmoderma eremita, Protaetia aeruginosa (Scarabaeidae),
jelonek rogacz Lucanus cervus, cio∏ek matowy Dorcus paral-
lelopipedus (Lucanidae), Eurythyrea quercus (Buprestidae),
Lacon querceus (Elateridae), Orthopleura sanguinicollis
(Cleridae), Stenocorus quercus, Axinopalpis gracilis, Tricho-
ferus pallidus, Clytus tropicus (Cerambycidae).

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), PHYSIS: 41.262)

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

91FO. Nadrzeczne lasy mieszane z d´bem Quercus robur,
Ulmus laevis i Ulmus minor, jesionem Fraxinus excel-
sior lub F. angustifolia, wyst´pujàce wzd∏u˝ du˝ych
rzek (Ulmenion minoris)*

91I0. Eurosyberyjskie dàbrowy stepowe* (w ramach interpre-
tacji tego siedliska wprowadzono Êwietliste dàbrowy)

Rozmieszczenie geograficzne

Szeroko rozprzestrzeniony w Europie, szczególnie w jej
cz´Êci po∏udniowej, gdzie bywa lokalnie liczny. Znany te˝
z pó∏nocnej Afryki (góry Atlas), Kaukazu i Azji Mniejszej,
p∏n. Iranu i Syrii. Na pó∏nocy si´ga po po∏udniowà Szwe-
cj´ (Halltorp na wyspie Öland), Litw´, ¸otw´. Jednak
rozsiedlenie to jest przewa˝nie wyspowe, a wiele z odno-
towanych stanowisk ma obecnie ju˝ tylko historyczny
charakter. Do Wielkiej Brytanii zawlekany czasem
z drewnem, ale na sta∏e si´ nie zaaklimatyzowa∏. Poda-
ny te˝ z pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Chin (prow. Heilon-
gjiang) (Li, 1992), informacja ta wymaga jednak po-
twierdzenia.
Znajdowany g∏ównie na nizinach, ale spotkaç go te˝ mo˝-
na w ni˝szych po∏o˝eniach górskich, do ok. 1200 m n.p.m.
W Atlasie Ârednim (Maroko) znaleziony np. na wysokoÊci
1650 m n.p.m. (informacja w∏asna). W naszym kraju nie
przekracza wysokoÊci 600–700 m n.p.m.
W Êwietle najnowszych badaƒ mo˝na wyró˝niç 3 rasy geo-
graficzne – podgatunki. W Polsce i na wi´kszoÊci obszaru
Europy wyst´puje podgatunek typowy, który si´ga od Fran-

cji po Ukrain´ i od W∏och i Grecji po po∏udniowà Szwecj´.
Rzekomy podgatunek C. cerdo pfisteri Stierlin (Sycylia, Al-
bania, Grecja) wyró˝niany by∏ nies∏usznie, gdy˝ dok∏ad-
niejsze badania nie wykaza∏y ˝adnych ró˝nic w stosunku
do C. cerdo cerdo.
Cerambyx cerdo acuminatus Motschulsky, 1852 wyst´puje
we wschodniej cz´Êci zasi´gu (Krym, Kaukaz, Azja Mniej-
sza, Iran, Syria).
Cerambyx cerdo mirbeckii Lucas, 1842 wyst´puje w po∏u-
dniowej Afryce, w Hiszpanii (te˝ na Balearach) i Portugalii
oraz na po∏udniu Francji.
Wyst´powanie w Polsce ma charakter wyspowy, a wi´k-
szoÊç stanowisk znajduje si´ w po∏udniowo-zachodniej
cz´Êci kraju.

Status gatunku
Jeden z najwi´kszych chrzàszczy w Europie. Rzadki ga-
tunek, zmniejszajàcy swoje wyst´powanie wraz ze stop-
niowym zanikaniem starych, nas∏onecznionych d´bów;
szczególnie rzadki w pó∏nocnej cz´Êci swojego zasi´gu.
W Polsce od 1952 r. obj´ty ochronà gatunkowà, chro-
niony te˝ w innych krajach, np. w Czechach i na S∏o-
wacji. Umieszczony w „Polskiej Czerwonej Ksi´dze
Zwierzàt” w kategorii gatunków nara˝onych na wygi-
ni´cie (V), a na „Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych
i Zagro˝onych w Polsce” jako umiarkowanie zagro˝ony
(VU). Znalaz∏ si´ te˝ na czerwonej liÊcie w Niemczech
(jako wymierajàcy) oraz na „Europejskiej czerwonej li-
Êcie zwierzàt i roÊlin zagro˝onych w skali Êwiatowej”
(jako zagro˝ony).
Âwiatowa czerwona lista IUCN: VU. 
Dyrektywa siedliskowa: za∏àcznik II i IV.
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II.
W niektórych cz´Êciach swojego zasi´gu (g∏ównie na po∏u-
dniu), w przypadku licznego wyst´powania, mo˝e wyrzà-
dzaç szkody gospodarcze, jak by∏o np. swego czasu na
Ukrainie i w by∏ej Jugos∏awii. 

85

Nazwa zwierzaka
P

ora
d
nik

i
ochrony sied

lisk
i g

a
tunków

1088

Kozioróg d´bosz



Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

By∏ stwierdzony na terenie kilku parków narodowych (Bia-
∏owieski, Bieszczadzki, Wielkopolski, Wigierski, Woliƒski)
oraz rezerwatów przyrody: „Bachus”, „Bielinek”, „Cisowa
Góra”, „Cisy”, „Cisy w Hucie Starej”, „Czeszewo”, „D´bo-
wiec”, „Dolina Postomii” (proj.), „Dzikowo” (proj.), „Gi-
biel”, „Jeleƒ”, „Krajkowo”, „Krutynia”, „Las Bielaƒski”, „Lu-
biàskie ¸´gi” (proj.), „¸acha Jelcz”, „Molenda”, „Tarchalic-
kie Gràdy” (proj.), „Zakole Santockie”, „Zatonie”. Wiele
zasiedlonych d´bów ma status pomnika przyrody.

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

Przemiany i stan populacji 
Najstarsze dane o wyst´powaniu tego gatunku w Polsce
pochodzà z koƒca XVIII w. z okolic Warszawy. Bardzo wie-
le okazów kozioroga d´bosza od∏awiano na prze∏omie XIX
i XX w. w okolicach Wroc∏awia. B´dàc mieszkaƒcem sta-
rych pierwotnych lasów d´bowych, C. cerdo straci∏ wiele
swoich stanowisk, które znikn´∏y wraz z wyci´ciem jego ro-
Êlin ˝ywicielskich – wiekowych d´bów. Obserwuje si´ stop-
niowe zmniejszanie liczebnoÊci i zasi´gu tego gatunku.
Zniknà∏ np. w Mi´dzyzdrojach, Puszczy Pilickiej, Tatrach,
z Krakowa-Zwierzyƒca i z niektórych stanowisk na Górnym
Âlàsku. Tylko niektóre lokalne populacje sà liczniejsze.
W Polsce takie najmocniejsze stanowiska wyst´pujà w oko-
licach Rogalina, Wroc∏awia i na Ziemi Lubuskiej, tam te˝
by∏ g∏ównie obserwowany w ostatnich latach. W ca∏ym kra-
ju odnotowano w sumie 88 stanowisk tego gatunku (wÊród
nich równie˝ te wynikajàce z zawlekania z drewnem, np.
Hajnówka, Petrykozy), z tym ˝e po roku 1980 tylko 29. 

Potencjalne zagro˝enia
Wycinanie starych d´bów, w tym z ˝erowiskami kozioroga
d´bosza (zdarza∏o si´ to nawet w rezerwatach przyrody),
nadmierne ocienienie potencjalnie przydatnych do zasie-
dlenia drzew. Brak ciàg∏oÊci bazy pokarmowej na niektó-
rych istniejàcych stanowiskach – w pobli˝u zasiedlonych
pojedynczych d´bów nie ma m∏odszych osobników, na
które z czasem móg∏by si´ przenieÊç kozioróg. W przeciw-
nym przypadku, a odnotowano ju˝ wiele takich sytuacji,
ca∏a lokalna populacja ginie. Zagro˝eniem jest tzw. lecze-
nie drzew, polegajàce na usuwaniu usychajàcych i mar-
twych konarów, opró˝nianiu i impregnowaniu dziupli, usu-
waniu martwic bocznych itp. na starych d´bach. Zabiegi
te, uzasadnione w niektórych przypadkach ze wzgl´du na
bezpieczeƒstwo ludzi, sà zgubne dla wszelkich owadów
zasiedlajàcych tak „leczone” drzewa. 
Istotne znaczenie mo˝e te˝ mieç obni˝anie si´ poziomu
wody gruntowej, powodowane gospodarkà cz∏owieka, np.
nieprzemyÊlanymi melioracjami, co powoduje zamieranie
starych d´bów i w dalszej konsekwencji uszczuplenie bazy

rozwojowej kozioroga d´bosza. Wahania poziomu wody
gruntowej sà prawdopodobnie jednà z przyczyn tzw.
„uwiàdu d´bów”, zjawiska przyspieszonego zamierania
drzew, które jest obserwowane w skali ca∏ej Europy.
Pewne znaczenie. ma te˝ wy∏apywanie owadów przez ko-
lekcjonerów i handlarzy , zw∏aszcza dla ma∏ych, izolowa-
nych populacji.
Zagro˝eniem jest izolacja wi´kszoÊci stanowisk i brak prze-
p∏ywu genów pomiedzy poszczególnymi populacjami, co
mo˝e prowadziç do chowu wsobnego oraz niesie zwi´k-
szone ryzyko zaniku poszczególnych stanowisk na skutek
nawet doÊç przypadkowych wahaƒ liczebnoÊci.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych 

W Êrodowisku zurbanizowanym, gatunek mo˝e okazaç si´
niebezpieczny ze wzgl´du na mo˝liwoÊç spowodowania
uschni´cia i powalenia wielkich d´bów ozdobnych.

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Przeprowadziç rozpoznanie, pomiar i kartowanie starych
d´bów na istniejàcych stanowiskach i w ich pobli˝u. Zasie-
dlone drzewa powinny byç pozostawiane a˝ do ca∏kowite-
go obumarcia i rozk∏adu, gdy˝ ich wartoÊç gospodarcza
z powodu chodników kozioroga d´bosza jest ju˝ niewiel-
ka, natomiast stanowià unikatowe Êrodowisko rozwoju dla
innych rzadkich i ginàcych gatunków saproksylicznych, np.
pachnicy d´bowej Osmoderma eremita, Eurythyrea quer-
cus i Protaetia aeruginosa. T́  zasad´ nale˝y stosowaç
wsz´dzie tam, gdzie nie jest to zagro˝eniem dla ludzi.
A zagro˝enie dla ludzi jest rzadkim przypadkiem. Nawet
d´by rosnàce w miastach nie muszà stwarzaç takiego za-
gro˝enia, zw∏aszcza je˝eli po pewnym czasie skróci si´ im
konary. Sam pieƒ – najcenniejszy dla saproksylicznych or-
ganizmów – mo˝e staç martwy nawet kilkadziesiàt lat.
W przypadkach rozwoju gatunku na drzewach wolno rosnà-
cych, trzeba zapewniç nast´pstwo kolejnych pokoleƒ d´bów.
W drzewostanach, gdzie ten gatunek wyst´puje, albo poten-
cjalnie mo˝e wyst´powaç, nale˝y pozostawiç wyspy staro-
drzewia, rozluêniaç zwarcie, usuwaç podszyt i cz´Êç podro-
stu. Obecnie nie posiadamy dok∏adnych danych pozwalajà-
cych na okreÊlenie liczby drzew na hektar potrzebnych dla
podtrzymania ˝ywotnej populacji tego gatunku.
Miejsca wyst´powania kozioroga nale˝y obejmowaç
ochronà w postaci cz´Êciowych rezerwatów przyrody,
u˝ytków ekologicznych i pomników przyrody, a same
drzewa chroniç, na ile to jest mo˝liwe, przed zb´dnà in-
gerencjà tzw. chirurgów drzew. Na stanowiskach, gdzie
liczebnoÊç tego owada jest du˝a, a liczba nadajàcych si´
do zasiedlenia drzew ograniczona, mo˝na spowolniç
opanowywanie drzew i zmniejszyç jego intensywnoÊç po-
przez cz´Êciowe os∏oni´cie pni krzewami i m∏odymi drze-
wami. Dzi´ki takiemu posuni´ciu zasiedlone drzewa b´-
dà mog∏y przez dziesiàtki lat byç miejscem rozwoju ko-
zioroga, a obumieraç b´dà tylko poszczególne konary
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lub fragmenty pnia. JednoczeÊnie nale˝y w pobli˝u dosa-
dzaç m∏ode d´by  dla zapewnienia w przysz∏oÊci egzy-
stencji tego chrzàszcza.

Propozycje dotyczàce gatunku
Przedsi´wziàç obserwacj´ osobników doros∏ych w celu
oceny liczebnoÊci populacji. Nie istnieje ujednolicona me-
toda, ale mo˝na rozwa˝yç u˝ycie pu∏apek przyciàgajà-
cych, niestanowiàcych zagro˝enia (na przyk∏ad pu∏apki
z fermentujàcymi owocami). W przypadku bardzo licznych
pojawów na niektórych bogatych stanowiskach, aby nie
dopuÊciç do zbyt szybkiego obumarcia nadmiernie zasie-
dlonych d´bów, mo˝na by cz´Êç osobników od∏awiaç
i przesiedlaç na dawne, opuszczone stanowiska lub nowe
obszary. Planowane przesiedlenia powinny byç gruntow-
nie przemyÊlane i przygotowane zgodnie z wszystkimi pro-
cedurami przewidzianymi w tym zakresie. Ewentualna
walka z tym owadem, np. poprzez wstrzykiwanie polime-
rów o w∏aÊciwoÊciach owadobójczych do korytarzy larw,
stanowi problem prawny i wymaga uzyskania zgody mini-
stra Êrodowiska.
Nale˝y uwra˝liwiç leÊników i turystów na ochron´ chrzàsz-
czy saproksylicznych, przede wszystkim poprzez walk´
z przekonaniem, ˝e las jest êle zarzàdzany, kiedy zostawia
si´ w nim obumar∏e drzewa stojàce lub le˝àce na ziemi.

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ 
ochronnych na inne gatunki 

Utrzymanie starych d´bów na ca∏ym obszarze wyst´powa-
nia jest korzystne dla chrzàszczy saproksylicznych, cz´sto
zale˝nych od tego pierwotnego ksylofaga. Ze starymi,
zw∏aszcza dziuplastymi d´bami zwiàzanych jest wiele ginà-
cych i rzadkich gatunków chrzàszczy, np. Osmoderma ere-
mita, Protaetia aeruginosa, Lacon querceus itp., a tak˝e in-
nych zwierzàt oraz grzybów.

Przyk∏ady obszarów obj´tych 
dzia∏aniami ochronnymi

Rezerwat „D´bowiec” na Ziemi Lubuskiej zosta∏ utworzony
m.in. dla ochrony starych d´bów i kozioroga d´bosza.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Dokonaç inwentaryzacji gatunku na terenie ca∏ego kraju,
w celu pog∏´bienia wiedzy na temat wyst´powania kozio-
roga d´bosza w Polsce oraz dok∏adnego okreÊlenia stop-
nia zagro˝enia lokalnych populacji. JednoczeÊnie przepro-
wadziç rozpoznanie, pomiar i kartowanie starych d´bów
na istniejàcych stanowiskach i w ich pobli˝u.
Nale˝a∏oby te˝ zbadaç, czy drzewa w pe∏nej kondycji mo-
gà byç zasiedlane przez kozioroga d´bosza, a je˝eli nie, to
jaki rodzaj i zakres uszkodzeƒ jest konieczny, by sta∏y si´
potencjalnà bazà rozwojowà dla tego gatunku.

Warto by∏oby te˝ sprawdziç, np. za pomocà telemetrii, ja-
kie sà mo˝liwoÊci migracyjne chrzàszczy w warunkach
naturalnych.

Monitoring naukowy

Co 10 lat nale˝y powtarzaç lustracj´ stanowisk, ocen´ liczeb-
noÊci populacji kozioroga d´bosza, rejestracj´ d´bów i przed-
k∏adaç zalecenia majàce na celu w∏aÊciwà ochron´ tej kózki.
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