4.8 Бръмбар рогач (Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758)

Код: 1083
Приложение II

Бернхард Клаузницер, Дрезден, Клаус Вурст, Хайлброн
Име:
D: Hirschkäfer
E: Stag Beetle
F: Lucane, cerf-volant
DK: Eghjort
I: Cervo volante
BG: Бръмбър рогач
Систематика, таксономия: Articulata, Arthropoda, Insecta, Coleoptera, семейство
Lucanidae (Рогачови). Известни са редица аберации и разновидности (WINKLER
1924–32).
Синоними: Lucanus americanus HOPE & WESTWOOD, 1845; L. antennatus REY, 1890;
L. heptaphyllus ABEILLE DE PERRIN, 1867; L. ornatus BERNAU, 1929; L. armiger
HERBST, 1790; L. capra OLIVIER, 1789; L. capreolus FÜSSLY, 1775; L. dorcas
MÜLLER, 1776; L. hircus HERBST, 1790; Platycerus cervus REITTER, 1892;
Hexaphyllus pontbrianti MULSANT, 1839 (FRANCISCOLO 1997).
Отличителни белези/ определяне на вида: Дължина на тялото 25–80 мм. При
насекоми, които се хранят с дървесина в различна степен на гниене, като цяло се
наблюдава голямо разнообразие по отношение на размерите, тъй като различните
възможности за хранене на ларвите на един вид могат да доведат до много различни
размери на имагото. При Lucanus cervus варират дължината и формата на челюстите,
както и големината на тялото, особено при мъжките. В Средна Европа видът не може
да бъде сбъркан с друг благодарение на големината си и екстремно развитата горна
челюст при мъжките. Женските разполагат с нормално развита горна челюст и могат
да бъдат сбъркани с женски на Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758), чиито
предни пищяли имат надлъжни резки и чиито крила са матово черно-кафяви (при
Lucanus cervus са тъмно кестеняви). Таблица за определяне с изображения може да се
намери напр. в MACHATSCHKE (1969) и KLAUSNITZER(1995). Ларвите могат да се
определят с помощта на KLAUSITZER(1995, 1996) и ANEMDEN(1935) и
LEILER(1950). 1
Ареал/разпространение:
По света: В Европа без най-северните части (до южна Швеция), източно до
полуостров Крим, Кавказ и Близкия Изток (при условия, че се изключва
възможността за объркване с близки видове) (HORION 1958). KLAUSNITZER (1995)
дава карта на цялостното разпространение на Lucanus cervus.
ЕС: Навсякъде има данни за наличие с изключение на южната част на Пиренейския
полуостров, южна Италия и средиземноморските острови (с изключение на
Сицилия), както и Прованс, където видът вероятно бива изместван от
близкородствени видове (напр. Lucanus tetraodon THUNBERG, 1787 и др.).
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Подробностите относно характерните белези на вида не са преведени, тъй като в България съществува литература за това и
тази част от текста не допринася съществено за постигане на общата цел на преводните материали, а именно да се дадат
примери за съдържание на наръчници по прилагане на изискванията на Натура 2000 – определяне, картиране, мониторинг,
опазване на благоприятен консервационен статус. Такива съкращения са направени и в други части на текстовете и са
отбелязани със знак „...“Бел.р.
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Физиогеографски региони
Основно находище на вида
Допълнително находище на

Разпространение на Lucanus cervus в Германия и в ЕС. Разяснения относно картата в Ssymank et al.
(2003). Документация на източниците Ellanger в том 2 на същото издание.
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Lucanus cervus обитава Балканския полуостров до Гърция (MIKSIC 1955, PAULIAN
& BARAUD 1982, KLAUSNITZER 1995 – карта на разпространението). В северна
Европа видът се среща до централна Англия и Южна Скандинавия.
Германия: Вж. картата на разпространението. Наличните данни не навсякъде са с
достатъчно добро качество. След 1950 г. има данни за намирането на вида във всички
провинции с изключение на Шлезвиг-Холщайн, където съобщенията са отпреди 1950
г. (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). В момента там Lucanus cervus може да се
смята за изчезнал. Основната част от съобщенията са за континенталния
биогеографски регион на Германия, предимно от равнинни и нископланински
райони.
Отговорност на Германия: Числеността на Lucanus cervus като цяло намалява. Затова
наличните находища трябва непременно да бъдат защитени, още повече, че
находищата в Южна Европа също намаляват. (ALLENSPACH 1970 говори за
изгаряне на кухи стъбла на големи кестенови дървета с многобройни находища на
бръмбара рогач). Поради централното си положение в европейския район на
разпространение Германия носи особено голяма отговорност за бръмбара рогач в
рамките на ЕС.
Биология:
Размножаване: Размножителното поведение започва с долитането на женската до
отвори в ствола на дъб или бук, от където изтичат дървесни сокове, или които
евентуално тя сама отваря. Там тя се среща с мъжкия. Мъжките долитат по здрач (от
разстояние до 5 км), понякога по няколко при една и съща женска. Доколко в този
процес участват феромони все още е неизвестно, въпреки, че има успешни опити на
привличане на мъжки в клетки с отвори, в които са положени женски.
Яйцата на Lucanus cervus са кръгли или леко овални с диаметър 2,0–2,25 мм. За 20
дни достигат големина на грахови зърна (TOCHTERMANN 1992). Леко прозрачни и
жълтеникави на цвят (NÜSSLER 1967). След чифтосването женската се вкопава в
земята на дълбочина 30-50 см, най-много 100 см (NÜSSLER 1967, HEMPEL &
SCHIEMENZ 1978, TOCHTERMANN 1992). Това става по стените на вкопани
дървени колове, по корените на живи дървета (дъбове) или по дънери, които са
достатъчно загнили, за да благоприятстват развитието на ларвите. Преди снасянето
на яйцата женските раздробяват дървесината на места (BECHTLE 1977). След
снасянето женските умират. Според различни данни Lucanus cervus снася между 50 и
100 яйца; периодът на развитие е 14 дни (NÜSSLER 1967, HEMPEL & SCHIEMENZ
1978). Според TOCHTERMANN (1992) обаче женските снасят най-много 30 яйца.
Ларвите на Lucanus cervus преминават през три фази на развитие, които много се
различават по размери, като в последната могат да достигат 100–120 мм. Развитието
трае 5 години, но до какавидирането могат да изминат и 6-8 години. Липса на храна
довежда до преждевременно приключване на развитието след три или четири
години. Към края на лятото през последната година от развитието ларвите напускат
дървото, където са се излюпили и правят пашкул от пръст и дървесни стърготини на
дълбочина 15-20 см под земята, в който прекарват есента като какавиди. Пашкулът
се приготвя за около 2-3 седмици, има големината на кокошо яйце и вътрешните му
страни са измазват с хранителна каша и секрети, които имат антимикотично и
антибактериално действие.
Периодът на развитие на какавидите е сравнително кратък, ок. 6 седмици, имагото
се излюпва още през есента. Младият бръмбар, в началото мек и светъл, обикновено
остава в какавидната обвивка до пролетта на следващата година. Излизането от
обвивката се подпомага от челюстите и от естествените процеси на разпад на
обвивката. Бръмбарите изкопават почти отвесен тунел на горе към почвената
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повърхност. Изходите на тунелите могат да бъдат намирани известно време след
това.
Имагото се появява на открито през ранното лято, в средна Европа, в регионите с поблагоприятни климатични условия още в края на май.
Фенология: Максимумът на активността на имагото е от май до юли (август).
Популационна биология: В някои години видът е масов, а в други числеността му е
съвсем малка, като не се наблюдава систематичност в тези промени. Причините за
тези годишни вариации не са изяснени, вероятно са свързани с размножаването. Тъй
като цикълът на развитие на бръмбара рогач трае няколко години и са възможни
значителни колебания в численостите, е необходимо основните данни за вида да се
събират най-малко в продължение на три вегетационни периода.
Хранене: При мъжките бръмбари силно развитите челюстите не могат да се
използват за хранене. Те служат за борби с противници за женската и за задържането
й по време на копулацията. При женските, челюстите изпълняват първичните си
функции. Имагото се храни основно с изтичащите сокове на стари дъбове. Женските
могат да осигуряват места за тази цел, като нарушават целостта на кората със
силните си горни челюсти. В повечето случаи, обаче такива отвори се причиняват от
слани, поражения от вятър или паднал гръм и се запазват в продължение на един
вегетационен период до няколко години. В сока от проводящата тъкан на дъбовете се
развиват различни видове аскомицети, които значително влияят на хранителните им
качества. Поемането на сока се извършва чрез близане с максилите и с помощта на
лабиума (лигула!). Необходимото дневно количество храна, поемано от ларвите е 20
до 30 мм3 (TOCHTERMANN 1992).
Растителните видове, от които се изхранват ларвите, са: дъб (Quercus), бук (Fagus),
елша (Alnus), габър (Carpinus), орех (Juglans), бряст (Ulmus), черница (Morus), топола
(Populus), върба (Salix), липа (Tilia), круша (Pyrus), ябълка (Malus), череша (Cerasus),
слива (Prunus), конски кестен (Aesculus), ясен (Fraxinus), смърч (Picea), бор (Pinus).
Според HORION (1958) ларвите на Lucanus cervus са намирани и в отпадъци от лен
(Linum usitatissimum (LINNAEUS, 1758)), а според KOCH (1989) и в компост.
TOCHTERMANN (1987) е наблюдавал ларви в компост от дървени стърготини и порядко в градински компост.
Хранителните качества на различните дървесни видове изглежда играят някаква роля
при избора, въпреки че може би решаващ е стадият на разпадане на дървесината чрез
подготвящото действие на гъбите (доколко от значение е и видът на гъбата все още е
неизвестно). Субстрат за развитие на ларвата са големи загнили коренови участъци
на дълбочина поне 40 см, стари пънове, колове, дървени подпорни стълбове (дъб) и
влакови траверси (бук, дъб). Ларвата не се развива в кухи или напълно изгнили
стволове. SCHERF (1985) посочва наличие на ларви във влажен и загнил в червен
цвят дъбов пън с силно развитие на Laetiporus sulphureus. Според TOCHTERMANN
(1992) различни видове гъби са от жизненоважно значение за подготвянето на
субстратите за ларвите (Daedalea quercina, Fomitopsis pinicola, Phellinus robustus,
Fistulina hepatica).
Вероятно в по-дългосрочен план Lucanus cervus пренасочва избора си на хранителен
субстрат, както например е установено при бръмбара носорог (Oryctes nasicornis
(LINNAEUS, 1758)). Освен предпочитания дъб, все повече и повече се населват и
други дървесни видове, като при това се проявява вероятно потенциално наличната
полифагия. Като субстрат за развитие на ларвите се изпробват дори и субоптимални
източници на дървесина като изгнили колове или овощни дървета. В тази връзка
фактът, че при проучвания на днешните популации сравнително често се намират
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малки екземпляри от бръмбара рогач, се смята за доказателство в ползва на теорията
за общо намаляване на размерите на този вид (HORION 1949). Теорията вероятно е
вярна, имайки пред вид разширения хранителен спектър и достигнатия по този начин
субоптимум. От друга страна отдавна са известни дребни форми на бръмбара рогач,
които се описват като аберация capreolus FUESSLY, capra OLIVIER или hircus
HERBST.
Естествени врагове/конкуренти: За естествените врагове на Lucanus cervus се знае
малко. Например по-едри видове птици могат за кратко време да убият голям брой
бръмбари, като остатъците от тях често се намират в близост до подходящи за
бръмбарите дървета за размножаване и храна. Сред птиците се споменават кълвачи
(Picidae), сойка (Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)), сови (Strigidae), дроздови
птици (Turdidae), вранови птици (Corvus sp.), синявица (Coracias garrulus
LINNAEUS, 1758) и черешарка (Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758))
(HORION 1949, TIPPMANN 1954, KLAUSNITZER 1960, 1963, HARDE 1975,
BECHTLE 1977). Според CÜRTEN (1971) сивата сврачка (Lanius excubitor) и
врановите птици ползват бръмбарите като храна за малките си, като преди храненето
отстраняват главите. Други врагове на вида са лисицата (Vulpes vulpes (LINNAEUS,
1758)), язовецът (Meles meles (LINNAEUS, 1758)), катерицата (Sciurus vulgaris
LINNAEUS, 1758), таралежът (Erinaceus europaeus LINNAEUS, 1758) и земеровките
(Soricidae) (NÜSSLER 1967, KÜHNEL & NEUMANN 1981, CONRAD 1992).
Мравките (Formicidae) могат да застрашат какавидните обвивки (TIPPMANN 1954,
NÜSSLER 1967). Поради размерите си и големия си брой в един и същи ствол (до
1000 индивида според MARTIN 1993) ларвите са атрактивна храна за диви свине и
язовци, които си осигуряват източник на протеини чрез разравяне на субстрата и
могат да се превърнат в заплаха за ларвите Те биват нападани и от живеещите в
същия субстрат ларви на Dorcus parallelepipedus и от различни видове от семейство
Elateridae (Ampedus sp.), както и от мравки. Естествени врагове са вероятно и
къртицата (Talpa europaea LINNAEUS, 1758) и обикновената кафявозъбка (Sorex
araneus LINNAEUS, 1758). Литературните данни за паразитоиди, нематоди, акари и
микроорганизми (причинители на болести) по Lucanus cervus са ограничени.
Екология: Индикатор за богати на структури, близки до естествените широколистни
гори с достатъчно количество мъртва и стара дървесина.
Местообитания: Предпочита стари дъбови, дъбово-габърови и борово-горунови
гори в равнините и нископланински райони (светли, сухи места с южно изложение),
освен това се среща в стари паркове (големи дворцови паркове и алеи) и овощни
плантации в близост до гори. Бръмбарът рогач е зависим от гори от стари дървета (>
150–250 години) с възможно най-голям дял умиращи дървета, предимно пънове (с
диаметър > 40 см). От съществено значение е наличието на места, където изтичат
дървесни сокове или места, които са особено подходящи за това.
Мобилност, потенциал за разпространение: В литературата се съобщава за масови
миграции (PAULIAN & BARAUD 1982, CARRIERE 1990). Дали това може да се
смята за възможно и в централноевропейските условия, остава неясно, тъй като
проучванията са само частични. Видът като цяло е способен и склонен да лети, което
резултира във възможността за активно търсене на места за хранене и за намирането
на местата за размножаване от страна на мъжките.
Зооценози: Интересно е, че точно обитаващите гниеща дървесина видове бръмбари
могат да се срещат в съобщества. Тези асоциации вероятно се характеризират с
някаква закономерност, но за това знаем твърде малко. Ето два примера:
1. Lucanus cervus + Dorcus parallelipipedus + Valgus hemipterus (LINNAEUS, 1758)
(Scarabaeidae).
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2. Lucanus cervus + Dorcus parallelipipedus + Cetonia aurata (LINNAEUS, 1761)
(Scarabaeidae).
Понякога на местата за храна се събират различен брой бръмбари рогачи и други
насекоми, между които специализирани видове, които могат да се открият само на
места, където изтичат дъбови сокове. Примери са Epuraea guttata OLIVIER, 1811), E.
fuscicollis (STEPHENS, 1832), Soronia punctatissima (ILLIGER, 1794), Cryptarcha
strigata (FABRICIUS, 1787), C. undata (OLIVIER, 1790) (Nitidulidae) и Thamiaraea
cinnamomea (GRAVENHORST, 1802), T. hospita (MÄRKEL, 1844) (Staphylinidae).
TIPPMANN (1954) споменава 20-30 см дълъг отвор с изтичащи сокове на дъб, където
е изброил повече от 60 насекоми от следните видове: Lucanus cervus (1 мъжки и 3
женски индивида), Dorcus parallelipipedus (5 индивида), Rhagium sycophanta
(SCHRANK, 1781) (12 индивида), Cetonia aurata (5 индивида), Cerambyx cerdo
LINNAEUS, 1758 (1 индивид), C. scopolii FUESSLY, 1775 (2 индивида), Plagionotus
arcuatus (LINNAEUS, 1758) (4 индивида), Anoplotrupes stercorosus (SCRIBA, 1791) и
Trypocopris vernalis (LINNAEUS, 1758) (7 индивида), Hister quadrimaculatus
LINNAEUS, 1758 (9 индивида), Lacon punctatus (HERBST, 1779), Vespa crabro
LINNAEUS, 1758, Tabanus bovinus LINNAEUS, 1758 (1 индивид), Volucella inflata
(FABRICIUS, 1794) (1 индивид), освен това различни видове от семействата
Staphylinidae и Nitidulidae (особено видове от род Soronia).
Застрашеност и защита:
Червени книги: Германия: (степен 2 – силно застрашен), провинции: БаденВюртемберг (степен 3 – застрашен), Бавария (степен 2 – силно застрашен), Берлин
(1), Бранденбург (степен 2 – силно застрашен), Мекленбург-Предна Померания
(степен 2 – силно застрашен), Саксония (степен 2 – силно застрашен), СаксонияАнхалт (степен 2 – силно застрашен), Шлезвиг-Холщайн (степен 0 – изчезнал),
Тюрингия (степен 2 – силно застрашен).
На цялата територия на ЕС видът е рядък и застрашен.
Природозащитен статус: Бернска конвенция: Приложение III; Федерална наредба
за опазване на видовете: Приложение 1; под специална защита според Федералния
закона за защита на природата.
Застрашаващи фактори: Приблизително от началото на ХХ век се наблюдава
непрекъснато намаляване на бръмбара рогач, което на много места е довело и до
изчезване на вида. Тази тенденция продължава и сега. Например в Саксония, след
1990 г. има само 4 съобщения, докато преди това наблюденията са 51. Като цяло
липсват конкретни проучвания на тази тема. Следните потенциални заплахи са найвероятни и следва да се проучат в отделните случаи:
– загуба на местообитания чрез земеделие, горско стопанство, строеж на пътища и
т.н.,
– загуба на субстрат (отстраняване на стара и мъртва дървесина),
– интензификация на горското стопанство (дълбока почвообработка, изкореняване
на дънери, отглеждане на бързорастящи дървесни видове с кратък турнус на сеч,
голи сечи),
– отсичане на стари дъбове с отчупени клони, по които биха могли да възникнат
подходящи места с изтичане на сокове (недостиг на храна и влага за имагото),
– евентуално застрашаване чрез прекалено голяма численост на диви свине, които се
хранят с ларвите.
Мерки за опазване:
– поставяне под защита на големи непрекъснати горски масиви, в които видът се
среща редовно ,
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– поставяне под защита на всички подходящи местообитания,
– екстензивификация на горското стопанство,
– стимулиране засаждането на местни видове дъб,
– запазване на подходящи структури в горите, (около дърветата с оптимални
условия за размножаване, за които е доказано наличие на излюпващи се бръмбари
или на ларви, трябва принципно да се поставят трайни ограждания, за да се
опазят от ровенето на диви свине и други бозайници. При това трябва да се има
предвид, че след известно време настъпва смяна на дърветата за размножаване и
това ще наложи поставянето на нови ограждания през годините)
– опазване на стари дъбове с отвори с изтичащи дървесни сокове, където двата пола
се срещат за размножаване,
– ограничаване на замърсяването с инсектициди,
– създаване на изкуствени купчини от натрупана мъртва и коренова дървесина (но не
за сметка на ценни структури от стара и мъртва дървесина!) (вж. таблицата по-долу;
TOCHTERMANN 1992). Това се прави при условие, че в радиус от 2-3 км все още
съществува находище на вида.
• Натрупване на купове (най-малко 3-5 м3) от дъбова кора, едри и фини стърготини и
загнила дървесина около стволовете на стари дъбове. На всеки 5 години към всеки
куп трябва да се прибавят нови стърготини. Ларвите живеят в подземната част на
купа, а надземната служи за попълване на изразходвания под земята материал.
• Изграждане на пирамидални купове от части от дъбови стволове с дебелина над 30
см, които се поставят в трап с водопропускливо дъно. Трапът се запълва с дървени
стърготини.
• Закопаване до половина в земята на гнили дъбови стволове с диаметър > 40 см,
дължина > 3 м).
• Създаване на „ясли за бръмбари рогачи” в редки гори от стари дъбове с югоизточно
изложение върху средно влажни почви на разстояние 1-2 км.
• „Яслите за бръмбари рогачи” трябва да се обезопасят срещу диви свине, язовци,
кълвачи и разрушаване от хора.
Инвентаризация: Подробни и стандартизирани методи за инвентаризация и оценка на
находищата на бръмбари рогачи за Германия се препоръчват от MÜLLER (2001).
Методи за инвентаризиране: Всички подходящи за размножаване дънери и пънове,
както и други потенциални дървета трябва да се картират през април (настоящи,
използвани в миналото и потенциални места за размножаване). Особено важно е да
се отбележат старите дъбови и букови дънери.
Местата за размножаване трябва да бъдат претърсени за излюпващи се възрастни
индивиди, както и за дупки, оставени при излюпването, които да се преброят и
документират. Инвентаризирането се провежда веднъж седмично между май и юли.
В подходящ за размножаване субстрат ларвите се откриват лесно (необходимо е
определяне по KLAUSNITZER (1995 или 1996), тъй като по-младите стадии могат да
се объркат с други видове). Местата за размножаване могат да се проверяват за ларви
от юни до август (нито по-рано, нито по-късно). Това се осъществява чрез
еднократно внимателно изкопаване на дупка в субстрата и околната пръст. Ларвите и
другите млади стадии на развитие се преброяват и след това се връщат в субстрата.
Местата за размножаване, където са установени излюпващи се бръмбари или дупки,
оставени след излюпването, трябва да се проверяват всеки ден, за да се отчетат
всички излюпващи се индивиди. Тези проверки се прекратяват, когато броят на
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излюпванията силно намалее. След това е достатъчно да се провеждат ежеседмични
проверки до края на сезона.
От значение е отбелязването на следи от ровене на бозайници по местата за
размножаване. Такива следи са първите знаци за наличието на места за
размножаване, затова те трябва задължително да се документират (но не е
задължително да има находище на бръмбари, за да се наблюдава ровене от
бозайници).
При излитането бръмбарите са ясно забележими. Те излитат по здрач в топли,
задушни вечери и нощи, а понякога в задушни дни и през деня. За излитането
бръмбарите избират високо разположени места, като през юни/юли понякога се
събират и на рояци около короните на дърветата. Често летят около изкуствени
източници на светлина.
Полетът е тромав и сравнително бавен, обикновено близо до земята, по-рядко на 6-8
м височина. През май, най-често през юни и юли (а също и през август) имагото се
установява на места, където изтичат дървесни сокове, особено върху стари дъбове. В
продължение на няколко вечери такива места се проверяват с бинокъл и фенерче за
наличие на имаго.
Тъй като бръмбарите рогачи се привличат и от източници на светлина, за нуждите на
инвентаризацията може и да се свети по няколко часа през няколко топли вечери и
нощи в близост до известните находища.
Няколко пъти в годината, всички обитавани от бръмбара рогач стволове трябва да се
проверяват за мъртви възрастни екземпляри, останки от бръмбари и погадки на сови,
като се определя и минималния им брой (KLAUSNITZER 1970). Останките от
бръмбарите и погадките се събират, за да могат новопоявилите се да бъдат
различавани еднозначно.
Програми за инвентаризиране: Засега липсват систематични изследователски
проекти с публично финансиране.
Необходимост от допълнителни проучвания: Допълване на растерните карти,
данните за разпространението, размерите на популациите, разработване на методика
за изпълняване на задължението по докладване, застрашеност, програми за опазване
на вида (инвентаризация/ мониторинг).
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