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Nové nálezy brouků (Coleoptera)
v městském parku ve Znojmě
New records of beetles (Coleoptera)
in the Municipal park of Znojmo
Robert S t e j s k a l
Riegrova 49, CZ–669 02 Znojmo; rstejskal@centrum.cz
Abstract: This paper brings new records of beetles (Coleoptera) collected during occasional investigations in the Municipal Park of Znojmo in 2013–2017. Collecting methods included sifting of
the wood mould taken from hollows in trunks and stumps during tree felling, individual sampling
on trees and light trapping. In total 58 species were recorded, including 18 Red List species. The
most important group were saproxylic species associated with old trees. The rove beetle Quedius
truncicola (Staphylinidae) is considered critically endangered in the Czech Republic. Endangered
species were represented by Colobicus hirtus, Langelandia anophthalma, Synchita mediolanensis,
Synchita separanda (all Zopheridae), Bisnius subuliformis (Staphylinidae) and Protaetia speciosissima (Scarabaeidae). Vulnerable species included the weevil Rhyncolus reflexus (Curculionidae)
and the histerids Aeletes atomarius and Margarinotus merdarius (Histeridae). Among non-saproxylic species the click beetle Betarmon bisbimaculatus (Elateridae) is worth mentioning. Bionomical
and distributional notes are given for the most interesting species.
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ÚVOD
V tomto článku navazuji na předchozí příspěvek věnovaný jednorázovému průzkumu střední části městského parku Husovy sady ve Znojmě (Stejskal & Vávra
2013). Od jeho vydání došlo k obnově dalších částí tohoto parku, spojené s odstraňováním většího počtu starých stromů. Díky možnosti průzkumu stromů v průběhu
kácení se mi podařilo shromáždit poměrně rozsáhlý soubor nálezů, doplněný v tomto
článku o data z cílených nebo příležitostných sběrů v různých částech parku. Potřeba
dokumentace broučí fauny vázané na městskou zeleň je o to větší, že z intravilánu
města Znojma postupně mizí staré stromy často bez odpovídající náhrady.
Metodika
Práce je založena převážně na údajích získaných v letech 2013–2017. Doplňkově
uvádím také data z první etapy kácení z podzimu 2012, která nebyla publikována
v předchozím příspěvku (Stejskal & Vávra 2013) z důvodu pozdější determinace
druhů.
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Zdrojem nomenklatury je Katalog palearktických brouků (Löbl & Smetana 2004,
2006, 2007, 2008, 2010, 2011 a 2013). U některých druhů jsou použity novější názvy v případě, že došlo od vydání Katalogu palearktických brouků k revizi, resp.
nomenklatorickým změnám.
Zájmovým územím byl největší znojemský park označovaný někdy jako Husovy
sady. Park se dělí do tří částí – horní (přibližná plocha 2 ha), střední (0,4 ha) a dolní
(2,5 ha). Střední část byla kompletně rekonstruována v roce 2012 (zůstaly jen ojedinělé stromy), dolní část prošla částečnou rekonstrukcí jižních (v r. 2014) a severních partií (v r. 2016, viz obr. 1). Horní část na rekonstrukci teprve čeká – byly zde
odstraňovány jen jednotlivé stromy z důvodu provozní bezpečnosti. V parku mezi
dospělými stromy převažují listnaté dřeviny, zejména jírovce maďaly (Aesculus
hippocastanum), doplněné lípami (Tilia spp.), javorem mléčem (Acer platanoides),
babykou (Acer campestre) a v menší míře dalšími listnáči a jehličnany. Názvy dřevin jsou uváděny při první zmínce včetně latinského názvu, poté již jen zkráceně
českým názvem.
Průzkum byl prováděn několika metodami. Při průzkumu během odstraňování
dřevin byl prováděn ruční sběr a prosev vzorků trouchu odebraných z pařezů nebo
kmenů pokácených stromů. Odebrané vzorky byly uloženy do xeroeklektorů ve vytápěné místnosti a kontrolovány po dobu dvou týdnů. Další metodou byl lov pomocí
světelného zdroje, konkrétně pomocí UV zářivky umístěné ve válci z průsvitné látky
bílé barvy o rozměrech cca 1 × 1,8 m. Brouci byli rovněž sbíráni individuálně na
kmenech nebo stromových houbách ve večerních hodinách.
Přehled lokalit
Zde je uveden přehled studovaných částí městského parku společně s daty sběrů
a doplňujícími údaji. Městský park spadá do faunistického mapovacího čtverce 7162
dle Zeleného (1972).
Městský park Husovy sady:
a) horní park, 48° 51’ 31” N, 16° 03’ 02” E
2.VIII.2013, individuální sběr večer na kmenech;
20.VI.2017, večerní lov na UV světlo a ruční sběr na kmenech.
b) střední park, 48° 51’ 22” N, 16° 03’ 09” E
3.XI.2012, průzkum v průběhu kácení, ruční sběr a prosev trouchu z dutin pařezů
a pořezaných kmenů;
c) dolní park, 48° 51’ 16” N, 16° 03’ 12” E
17.VII.2013, individuální sběr večer na kmenech;
17.VIII.2013, individuální sběr večer na kmenech;
8.I.2014, průzkum v průběhu kácení (jižní partie), ruční sběr a prosev trouchu z dutin pařezů a pořezaných kmenů;
25.VIII.2014, individuální sběr na kmenech a stromových houbách;
19.III.2016, průzkum v průběhu kácení (severní partie), ruční sběr a prosev trouchu
z dutin pařezů a pořezaných kmenů;
23.VI.2017, individuální sběr na kmeni usychajícího jírovce.
28.VI.2017, večerní lov na UV světlo a ruční sběr na kmenech.
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Obr. 1. Dolní park, začátek kácení v blízkosti městských hradeb, březen 2016.
Fig. 1. Lower Park, beginning of the tree removal in the vicinity of the city walls, March 2016.

Seznam zkratek
coll. = sbírka; CR = kriticky ohrožený druh; ČR = Česká republika; det. = determinoval; EN = ohrožený druh, ex. = exemplář/e; in litt. = písemné sdělení; JMM =
Jihomoravské muzeum ve Znojmě; lgt. = sbíral, NT = téměř ohrožený druh; revid. =
revidoval; VU = zranitelný druh.
Je-li druh zařazen do červeného seznamu bezobratlých České republiky (Hejda et
al. 2017), v Přehledu nálezů za názvem druhu následuje zkratka příslušné kategorie ohrožení. V kapitole Výsledky uvádím zkrácené faunistické údaje, bez lokality
a souřadnic, je zde uvedeno datum sběru, počet ex., jméno sběratele, determinátora
a autora sbírky, případně upřesnění k metodě sběru. Není-li uvedeno jinak, platí
R. Stejskal lgt., det. et coll. Přesnou lokalizaci nálezu v konkrétní části parku lze najít v Metodice podle data sběru. Pokud není uveden zdroj či autor nálezu u příkladů
lokalit výskytu druhu na Znojemsku, platí, že jde o údaje z mé faunistické databáze.
Druhy jsou řazeny abecedně, stejně jako jednotlivé čeledi.
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Výsledky
Přehled nálezů
Anthicidae
Omonadus floralis (Linnaeus, 1758): 20.VI.2017, 3 ex., na UV světlo.
Bostrichidae
Lyctus linearis (Goeze, 1777): 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, J. Vávra det.
Bothrideridae
Anommatus reitteri Ganglbauer, 1899, NT: 19.III.2016, 15 ex., det. J. Vávra, coll.
R. Stejskal et JMM, v prosevu trouchu z pařezů pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima) a jírovce (obr. 2, 3).
Ze studované lokality byl tento druh již publikován (Stejskal & Vávra 2013).
Jde o drobný, slepý druh žijící v půdě na odumřelé dřevní hmotě. Vzhledem k přibývajícím nálezům byl druh přeřazen do nižší kategorie ohrožení (Vávra 2017), avšak
i přesto patří zástupci rodu Anommatus Wesmaël, 1835 vzhledem k jejich bionomii
a rozšíření k nedostatečně prozkoumaným druhům.

Obr. 2: Pokácený jírovec s kvalitní dutinou obsazenou broukem Anommatus reitteri. Dolní park,
březen 2016.
Fig. 2: A cut horse-chestnut with a tree hollow of a very good quality, which was inhabited by the
beetle Anommatus reitteri. Lower Park, March 2016.
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Obr. 3: Pařez pajasanu o průměru asi 1 m s hlubokou dutinou, ve které byly nalezeny druhy Anommatus reitteri a Langelandia anophthalma. Dolní park, březen 2016.
Fig. 3: Stump of tree of heaven with a diameter of ca 1 m with a deep hollow, in which Anommatus
reitteri and Langelandia anophthalma were found. Lower Park, March 2016.

Cerylonidae
Cerylon histeroides (Fabricius, 1792): 8.I.2014, 1 ex., 19.III.2016, 1 ex., oba P. Průdek det.
Ciidae
Cis micans (Fabricius, 1792): 25.VIII.2014, 2 ex., P. Průdek det., coll. R. Stejskal et
JMM.
Cis rugulosus Mellié, 1848: 25.VIII.2014, 1 ex., P. Průdek det.
Corylophidae
Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827): 28.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, P. Průdek
det.
Cryptophagidae
Atomaria analis Erichson, 1846: 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, 23.VI.2017, 1 ex.,
P. Průdek det.
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Atomaria fuscata (Schoenherr, 1808): 20.VI.2017, 6 ex., 28.VI.2017, 1 ex., vše na
UV světlo, P. Průdek det.
Atomaria lewisi Reitter, 1877: 20.VI.2017, 1 ex., 28.VI.2017, 1 ex., oba na UV světlo, P. Průdek det.
Atomaria pusilla (Paykull, 1798): 28.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, P. Průdek det.
Cryptophagus punctipennis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863: 20.VI.2017, 1 ex.,
28.VI.2017, 1 ex., oba na UV světlo, P. Průdek det.
Ephistemus reitteri Casey, 1900: 28.VI.2017, na UV světlo, 2 ex., P. Průdek det.
Curculionidae
Acallocrates colonnelli Bahr, 2003, NT: 20.VI.2017, 1 ex., coll. JMM.
Uvedený exemplář byl nalezen přibližně ve 23 hodin lezoucí po kmeni živé lípy
(Tilia). Nález v intravilánu města je velmi neobvyklý, protože dosavadní nálezy pocházejí z přírodě blízkých lesů s dlouhou kontinuitou. Žije saproxylickým způsobem
a je sbírán většinou oklepem na zemi ležících větví listnatých dřevin. Z České republiky je znám lokální výskyt na téměř celé Moravě a ve východních Čechách. Na
Znojemsku byl druh dosud nalezen jen na jediné lokalitě (Jamolice).
Orchestes testaceus (O. F. Mueller, 1776): 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo.
Rhyncolus reflexus Boheman, 1838, VU: 8.I.2014, 1 ex., v prosevu trouchu z pařezu jírovce, 19.III.2016, 1 ex., v prosevu trouchu z pařezu pajasanu žláznatého, coll.
JMM.
Vzácný saproxylický druh vázaný na listnaté dřeviny nacházený v zachovalých
lesích, alejích nebo parcích. V České republice jen na Moravě, a sice jen na Břeclavsku a Znojemsku, kde existují nálezy z Želetic a Havraníků.
Sitona obsoletus obsoletus Gmelin, 1790: 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo.
Elateridae
Betarmon bisbimaculatus (Fabricius, 1803), EN: 28.VI.2017, 1 ex., na UV světlo
(obr. 4).
V ČR velmi vzácný druh (Laibner 2000) známý v Čechách jen z údolí Berounky
a na Moravě z více nálezů v Poodří a Pobečví (Dušánek & Mertlik 2018, Mertlik
2018). V Okresním muzeu v Mostě jsou doloženy čtyři historické exempláře s lokalitou Znojmo, bez uvedení data sběru, sbírané J. Borovičkou (J. Mertlik in litt.).
Nález ze znojemského parku je tedy potvrzením recentního výskytu na Znojemsku.
Biotopově je tento druh vázán na okolí vodních toků, kde bývá nacházen na bylinách a křovinách (Laibner 2000). Nález na světlo uprostřed intravilánu není zcela
obvyklý a ukazuje na značnou disperzi hmyzu během teplých letních nocí.
Melanotus villosus (Fourcroy, 1785): 19.III.2016, 1 ex., T. Sitek det.
Erotylidae
Dacne bipustulata (Thunberg, 1781): 25.VIII.2014, 1 ex., P. Průdek det.
Histeridae
Aeletes atomarius (Aubé, 1842), VU: 8.I.2014, 25 ex., T. Lackner det., coll.
R. Stejskal et JMM.
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Exempláře nalezeny v dutině pařezu javoru mléče vyplněné trouchem. Vzácný
druh žijící v tlejícím dřevě, pod starou kůrou nebo ve stromových dutinách. Z Moravy je známý z více lokalit, údaje z Mikulova a Lednice publikovali Drozd & Vávra
(1995) a z NPR Vrapač u Litovle Nakládal (2011). Na Znojemsku byl druh nalezen
zatím jen jednou v zámeckém parku v Želeticích (Stejskal & Vávra 2017).
Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792): 8.I.2014, 1 ex., det. T. Lackner, coll. JMM.
Margarinotus merdarius (Hoffmann, 1803), VU: 8.I.2014, 1 ex., det. T. Lackner,
coll. JMM.
Vzácnější zástupce čeledi žijící v různých hnijících látkách, zvláště ve stromových dutinách, v ptačích hnízdech, druhotně také v mršinách, houbách apod. Ze
Znojemska je znám zatím jen tento nález z městského parku.
Paromalus flavicornis (Herbst, 1792): 8.I.2014, 1 ex., det. T. Lackner, coll. JMM.
Chrysomelidae
Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1767): 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, J. Bezděk
det.

Obr. 4: Lov na světlo pomocí UV lampy v dolním parku, kde byl přilákán kovařík Betarmon bisbimaculatus, červen 2017.
Fig. 4: Light trapping with UV lamp in the Lower Park, where the click-beetle Betarmon bisbimaculatus was caught, June 2017.
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Laemophloeidae
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787): 23.VI.2017, 1 ex., P. Průdek det.
Latridiidae
Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827): 28.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, P. Průdek
det.
Druh nacházený zpravidla nehojně na plesnivějících rostlinných substrátech (dřevo, kůra, seno, stará tráva apod.), někdy žijící synantropně (Rücker 2018). Na Znojemsku zatím znám jen výše uvedený nález ze znojemského parku.
Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827): 20.VI.2017, 3 ex., na UV světlo, P. Průdek
det.
Corticarina minuta (Fabricius, 1792): 8.XI.2012, 1 ex., P. Průdek det.
Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793): 20.VI.2017, 2 ex., 28.VI.2017, 2 ex., vše na
UV světlo, vše P. Průdek det.
Stephostethus lardarius (DeGeer, 1775): 28.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, P. Průdek
det.
Melyridae
Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840): 20.VI.2017, 1 ex., na UV
světlo.
Mycetophagidae
Litargus connexus (Fourcroy, 1785): 17.VIII.2013, 1 ex., P. Průdek det.
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1787), NT: 17.VII.2013, 1 ex., P. Průdek det.
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761): 17.VII.2013, 3 ex., 2.VIII.2013,
1 ex., coll. JMM, 25.VIII.2014, 3 ex., coll. R. Stejskal et JMM, 28.VI.2017, 1 ex., na
stromových houbách, vše P. Průdek det.
Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758): 20.VI.2017, 3 ex., na UV světlo, P. Průdek det.
Ptinidae
Gastrallus immarginatus (P. W. J. Müller, 1821): 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo,
J. Vávra det.
Priobium carpini (Herbst, 1793): 20.VI.2017, 1 ex., 28.VI.2017, 1 ex., oba na UV
světlo, oba J. Vávra det.
Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758): 20.VI.2017, 2 ex., na UV světlo, J. Vávra
det.
Scarabaeidae
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786), VU: 19.III.2016, desítky larev v dutině pajasanu.
Zlatohlávek skvostný je zákonem chráněný druh zařazený do kategorie „ohrožený“. K potvrzení správné determinace bylo několik larev dochováno do stádia
dospělce (Z. Kraus, pers. comm.). Na Znojemsku jde o vzácnější druh zlatohlávka
ohrožený úbytkem starých stromů, nacházený hojněji jen v doubravách Národního
parku Podyjí a lokálně ve starých alejích a parcích regionu.
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Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). 23.VI.2017, 1 ex.
Silvanidae
Ahasverus advena (Waltl, 1832): 28.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, P. Průdek det.
Silvanoprus fagi (Guérin-Méneville, 1844), NT: 28.VI.2017, 1 ex., na UV světlo,
P. Průdek det.
Staphylinidae
Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802), EN: 8.I.2014, 1 ex., J. Vávra det.
Jak uvádí Smetana (1958), tento vzácný drabčík žije téměř výhradně v hnízdech
ptáků a v dutinách starých stromů, v nichž hnízdí ptáci, sršně nebo mravenci. Na
Znojemsku nejsou nálezy z dalších lokalit známy.
Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806): 17.VIII.2013, 1 ex., J. Vávra det.
Brachygluta sinuata (Aubé, 1833): 28.VI.2017, 2 ex., na UV světlo, A. Šíma det.
Euplectus nanus (Reichenbach, 1816): 19.III.2016, 1 ex., A. Šíma det.
Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895), NT: 19.III.2016, 9 ex., J. Vávra revid.,
coll. R. Stejskal et JMM.
V současnosti nepříliš hojný drabčík s vazbou na přírodně zachovalé prostředí
nacházený v dutinách a v tlejícím dřevě starých stromů, v mraveništích apod. Na
Znojemsku je znám z Konic, Šumné nebo Vranova nad Dyjí, publikován byl nález
ze zámeckého parku v Želeticích (Stejskal & Vávra 2017).
Philonthus jurgans Tottenham, 1937: 8.XI.2012, 1 ex., J. Vávra det.
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810): 28.VI.2017, na UV světlo, 1 ex.,
J. Vávra revid.
Quedius truncicola (Fairmaire et Laboulbene, 1856), CR: 8.I.2014, 8 ex., coll.
R. Stejskal et JMM.
Velmi vzácný drabčík žijící ve stromových dutinách, zejména jsou-li v nich hnízda ptáků, sršňů nebo mravenců (Smetana 1958). Kromě městského parku ve Znojmě
byl druh sbírán J. Vávrou na Braitavě u Vranova nad Dyjí a u Hnanic.
Scydmaenus perrisi Reitter, 1881: 19.III.2016, 1 ex., A. Šíma det.
Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816), NT: 19.III.2016, 18 ex., A. Šíma revid.,
coll. R. Stejskal et JMM.
Nález společně s ekologickou charakteristikou tohoto druhu byl již publikován
v předchozím příspěvku (Stejskal & Vávra 2013). Nový nález je pozoruhodný tím,
že početný výskyt tohoto hmatavce byl zjištěn v dutině pařezu mohutného pajasanu
žláznatého, tedy nepůvodního druhu dřeviny.
Tenebrionidae
Prionychus ater (Fabricius, 1775), NT: 20.VI.2017, 2 ex., ruční sběr ve stromových
dutinách.
Zopheridae
Colobicus hirtus (Rossi, 1790), EN: 20.VI.2017, 3 ex., ruční sběr na kmenech.
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Saproxylický druh nacházený na starých stromech v přírodně zachovalém prostředí. Na Znojemsku jde o poměrně častý druh s večerní aktivitou, typický ve starých
alejích ořešáků, jírovců nebo dubů, parcích i starých doubravách a lužních porostech.
Langelandia anophthalma Aubé, 1842, EN: 19.III.2016, 6 ex., J. Vávra det.
V předchozím příspěvku (Stejskal & Vávra 2013) byly kusy nalezené ve střední části městského parku publikovány pod názvem Langelandia cf. anophthalma
vzhledem k možné záměně s blízce příbuzným druhem L. viennensis Reitter, 1912.
Po revizi dotyčných kusů specialistou byla potvrzena příslušnost k druhu L. anophthalma (Vávra 2014). Jde o jeden z nejpozoruhodnějších druhů městského parku.
Jedná se o terikolní, nelétavý a slepý druh brouka s vazbou na odumřelou dřevní
hmotu. Kusy nově zjištěné v dolním parku byly nalezeny v prostorné dutině vyplněné trouchem v pařezu pajasanu žláznatého. Městský park zůstává prozatím jedinou
lokalitou tohoto zvláštního brouka na Znojemsku.
Synchita mediolanensis A. Villa & J. B. Villa, 1833, EN: 20.VI.2017, 2 ex., na UV
světlo, P. Průdek det.
Saproxylický druh, žijící pod kůrou a v kůře starých kmenů a větví listnatých
stromů. Z ČR poprvé hlášen z Valtic (Vávra & Sitek 1996), později nalezen též ve
středních Čechách (Štourač 2002). Recentní nálezy z Křivoklátska publikovali Moravec & Rébl (2016). Ze Znojemska byl publikován ze zámeckého parku v Želeticích (Stejskal & Vávra 2017), další nálezy existují z Národního parku Podyjí a jeho
ochranného pásma. Nejčastěji je druh nacházen při lovu na světelný zdroj.
Synchita separanda (Reitter, 1881), EN: 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo, P. Průdek
det.
Saproxylický druh, vyskytující se zejména v zachovalých lesních porostech. Na
Znojemsku byl dosud znám jen z PR Tisová stráň u Lančova a z Braitavy u Vranova
nad Dyjí.
Diskuse a závěr
V práci uvádím nálezy celkem 58 druhů brouků řazených do 21 čeledí. K nejvýznamnějším patří nálezy 18 druhů zařazených do červeného seznamu bezobratlých
ČR (Hejda et al. 2017). Ve většině případů jde o saproxylické druhy, tedy druhy vázáné určitým způsobem na různé formy mrtvého dřeva. Drabčík Quedius truncicola
spadá mezi kriticky ohrožené taxony (CR). Z kategorie ohrožených druhů (EN) byl
zjištěn zlatohlávek skvostný (Protaetia speciosissima), drabčík Bisnius subuliformis
a dřevožrouti Colobicus hirtus, Langelandia anophthalma, Synchita mediolanensis a S. separanda. Ke zranitelným druhům (VU) patří nosatec Rhyncolus reflexus
a mršníci Aeletes atomarius a Margarinotus merdarius. Druhy z kategorie téměř
ohrožený (NT) zastupuje krytonosec Acallocrates colonnelli, lesák Silvanoprus
fagi, drabčíci Hypnogyra angularis, Trichonyx sulcicollis, potemník Prionychus ater
a brouci Anommatus reitteri a Mycetophagus piceus.
Výše uvedený zlatohlávek skvostný je uveden v příloze vyhlášky 395/1992 Sb.
v kategorii „ohrožený“ a jde tedy o zákonem chráněný druh. Mimo skupinu saproxylických druhů zasluhuje zvýšenou pozornost kovařík Betarmon bisbimaculatus,
zařazený mezi ohrožené druhy dle červeného seznamu bezobratlých.
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Průzkum přinesl také cenná bionomická pozorování. K nejzajímavějším patří nálezy druhů Anommatus reitteri, Langelandia anophthalma a Trichonyx sulcicollis
v pařezové dutině pajasanu žláznatého. Jednalo se o objemný strom s rozsáhlou dutinou v přízemní části kmene zasahující až do kořenů. Dutina byla vyplněná sypkým
trouchem, středně vlhká a obsazená mravenci. V jiném jedinci pajasanu s rozsáhlou
kmenovou dutinou vyplněnou trouchem a obsazenou desítkami netopýrů bylo nalezeno větší množství larev zlatohlávka skvostného (Protaetia speciosissima). Přitom
pajasan žláznatý patří mezi nepůvodní dřeviny a obecně je považován z hlediska
ochrany saproxylických druhů za málo významný nebo dokonce nežádoucí vzhledem k nebezpečné invazní schopnosti (Krása 2014). Výše uvedené nálezy ukazují,
že za určitých podmínek může být i tato invazní dřevina biotopem ochranářsky významných druhů. Pozitivem pajasanu je jeho krátkověkost spojená s rychlou tvorbou
mrtvého dřeva. Na vhodném stanovišti vytváří poměrně objemné kmeny a rovněž na
zemi ležící dřevo nebo staré pařezy jsou rychle obsazovány dřevními houbami, čímž
vzniká vhodný substrát pro vývoj řady druhů. Oproti obecnému přesvědčení o „sterilitě“ nepůvodních dřevin byly významné druhy saproxylů zjištěny i v trnovníku
akátu (Robinia pseudoacacia) nebo javoru jasanolistém (Acer negundo) (např. Krása 2014, Majzlan 2010 a vlastní poznatky).
Během průzkumu došlo ve studovaném parku k zásadním proměnám některých
částí. Celkově lze přestavby parku hodnotit z hlediska perspektivy starých stromů
a na ně vázané fauny bohužel negativně. Ze střední části parku byly necitlivě odstraněny téměř všechny staré dřeviny – šlo zejména o jírovce – a byly nahrazeny nepříliš
vhodným javorem klenem a liliovníkem tulipánokvětým (Liriodendron tulipifera).
V dolní části parku byla radikálně zredukována centrální alej jírovců. V nejjižnější
části došlo k proředění hustých skupin dřevin poměrně rozumným způsobem, ale
i přesto zde prakticky vymizely stromy s nejvyšší biologickou hodnotou. Na přestavbu stále čeká horní, plošně nejrozsáhlejší část parku. Vzhledem k vysoké biologické
hodnotě řady stromů parku by měly další úpravy respektovat několik zásad:
1. Přestavba alejí: Neprovádět jednorázovou obnovu alejí, ale zaměřit se na postupnou obnovu vybraných částí nebo v krajním případě v aleji ponechat „kostru“
v podobě perspektivních jedinců.
2. Výsadby dřevin: V současnosti se v parku nachází řada proluk, které by umožnily výsadby desítek dřevin, aniž by trpěly nadměrným zástinem nebo konkurencí
sousedních jedinců. Dosavadní výsadby probíhaly vždy jen v rámci realizace projektu. K výsadbě by měly být voleny stanovištně vhodné a v místě osvědčené druhy, jako např. jírovce, lípy, javory mléče a babyky, nebo duby, namísto „sterilních“
a často málo vzrůstných exotů.
3. Arboristická ošetření: U vybraných stromů s nejvyšší biologickou hodnotu by
mělo být uvažováno o ošetření odborným ořezem namísto kácení, v krajním případě
až na bezpečné torzo. Praxe ukázala, že zvláště jírovce jsou schopny po hlubším ořezu nebo rozlomení koruny větrem znovu obrazit.
4. Mrtvé dřevo: V parku by po kácení měla zůstat část dřevní hmoty k dokončení
vývoje larev, jak to požadovala i příslušná povolení k zásahu do dřevin při kácení.
Rovněž by měly být ponechávány pařezy, alespoň v případě jednotlivého kácení ve
stávajících alejích do doby nové výsadby na témže místě. Při dosavadní praxi jsou
pařezy po pokácení okamžitě zfrézovány, aniž by k tomu existoval konkrétní důvod.
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Celkově lze znojemský park zhodnotit jako regionálně velmi významnou lokalitu
saproxylických brouků. Nejde ale jen o hmyz, neboť park hostí i poměrně bohaté
populace stromových netopýrů a ptáků hnízdících v dutinách. Pro zachování životního prostoru pro faunu vázanou na staré stromy by dožívajícím stromům měla být
při dalších úpravách parku věnována zvýšená pozornost jako nejcennějšímu a obtížně nahraditelnému prvku. Snahou erudovaných zahradních architektů by mělo
být v maximální míře zakomponovat staré stromy do revitalizačních projektů a tím
prodloužit jejich životnost.
summary
This paper is a continuation of a previous contribution focused on beetle fauna of the central part of
the Municipal Park of Znojmo (Stejskal & Vávra 2013). Since then, other parts of the park have
gone through a general restoration, during which a large number of old trees were removed. This
paper brings new records of beetles (Coleoptera) collected during occasional investigations in the
Municipal Park of Znojmo in 2013–2017. The most important collecting methods were sifting of
the wood mould taken from hollows in trunks and stumps during tree felling, individual sampling
on trees and light trapping.
In total 58 species were recorded, including 18 red list species according to Hejda et al. (2017):
Critically endangered species: Quedius truncicola.
Endangered species: Bisnius subuliformis, Colobicus hirtus, Langelandia anophthalma, Protaetia speciosissima, Synchita mediolanensis and S. separanda.
Vulnerable species: Aeletes atomarius, Margarinotus merdarius and Rhyncolus reflexus.
Near threatened species: Acallocrates colonnelli, Anommatus reitteri, Hypnogyra angularis,
Mycetophagus piceus, Prionychus ater, Silvanoprus fagi and Trichonyx sulcicollis.
Comments on the faunistically most important species:
Acallocrates colonnelli (Curculionidae): A saproxylic weevil of woodland with long continuity. Its
record in the municipal park is very unusual. In Znojmo District it is ocassionaly found in a single
locality.
Anommatus reitteri (Bothrideridae):	A blind saproxylic species living on dead wood in the soil.
So far found in large numbers only in Znojmo.
Betarmon bisbimaculatus (Elateridae): A very rare click beetle associated with habitats near water courses. This record confirms its occurrence in Znojmo District after several decades.
Langelandia anophthalma (Zopheridae): A blind saproxylic species living on dead wood in the
soil. So far found in large numbers only in Znojmo Municipal Park.
Quedius truncicola (Staphylinidae): A rare inhabitant of tree hollows. In the region so far found
only in the Municipal Park of Znojmo.
A very interesting bionomical observation was the finding of some rare saproxylic species
(Anommatus reitteri, Langelandia anophthalma, Protaetia speciosissima and Trichonyx sulcicollis)
in hollows of tree of heaven (Ailanthus altissima), a dangerous invasive tree species. Invasive tree
species are hardly ever considered as the habitat of species of conservation interest, but some data
are available in recent studies (e.g., Krása 2014, Majzlan 2010).
Conclusions
Results of this paper show that the Municipal Park of Znojmo is the habitat of a rich community
of saproxylic beetles with a regional importance. To restore and maintain this diversity, the remaining old trees should be conserved in the park as long as possible, which is the task for future park
architects preparing projects for park restorations. Further park management should respect the
following rules:
1. Step-by-step restoration of tree alleys instead of general restoration in which all trees are replaced by young plantations in a very short period of time.
2. Continual planting of young trees, focusing on gaps in current alleys and other open parts of
the park.
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3. Reducing cuts and other arborist methods ensuring tree stability instead of felling the risky
trees.
4. Leaving at least some amount of dead wood after felling in the park as a habitat of saproxylic
beetles.

Poděkování
Rád bych poděkoval především své rodině za velkou dávku pochopení i pomoc při terénních průzkumech. Kolegům uvedeným v textu patří dík za pomoc s determinací. Jiřímu Vávrovi a Ondřeji
Konvičkovi děkuji za přínosné recenzní připomínky.
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