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Abstract: Data on beetle species of the Cleridae family from Znojmo District (SW Moravia, Czech
Republic) is summarized in this article. The information comes from private or museum collections, from faunistic research initiated by Podyjí National Park Administration and from ecological
studies carried out by scientific institutes. Zoogeographical context and general distribution of individual species in the Czech Republic are also discussed, as well as their habitat preference, biology
and possible threatening factors. Most of the data used comes from Podyjí National Park, because
the entomofauna of this area has been intensively studied since at least 1987. Other findings come
from declared or proposed protected areas, whereas the rest of the studied region is only represented by little data. Findings of species, which are important from the zoogeographical and faunistic
points of view, or which are endangered, have fundamental significance: Denops albofasciatus,
Dermestoides sanguinicollis, Opilo domesticus and Tarsostenus univittatus. Re-discoveries of
historical specimens of Allonyx quadrimaculatus and Opetiopalpus scutellaris, overlooked in collections, have similar importance. The northernmost limit of the Opilo taeniatus range crosses South
Moravia. In this work, its first finding at a locality in south-western Moravia, which is its fifth locality in the Czech Republic, is published. The cosmopolitan Tarsostenus univittatus was found in the
studied area as just the third record of this species in the Czech Republic.
Key words: Coleoptera, Cleridae, faunistics, biology of species, protection and endangered species,
Podyjí NP, Znojmo District, south-western Moravia, Czech Republic

Úvod
Čeleď pestrokrovečníkovitých – Cleridae, je v rámci řádu brouků (Coleoptera) řazena do infrařádu Cucujiformia a je jednou ze sedmnácti recentně existujících čeledí
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nadčeledi Cleroidea (Kolibáč 2018), kterou definoval v dnešní podobě Crowson
(1955). Čeleď Cleridae není zatím uspokojivě roztříděna do taxonů na úrovni podčeledí, v současné době se v různých pracích objevuje dělení na čtyři až dvanáct
podčeledí (Kolibáč 2018). Dnes nejpoužívanější systém dělí čeleď Cleridae na pět
podčeledí (Kolibáč 1996a). Moderní taxonomické metody by měly v blízké budoucnosti přispět k exaktně podloženému řešení tohoto problému. Tato insektivorní čeleď
zahrnuje středně velké druhy brouků s velice zajímavou a úspěšnou životní strategií
a bionomií. Některé druhy, často i s přispěním člověka, vykazují tendenci ke kosmopolitnímu rozšíření (Kolibáč et al. 2005, Mazur 1975). Celosvětově je známo kolem 4000 druhů (Gerstmeier 1998), novější práce (Kolibáč et al. 2005) uvádí 3500
popsaných druhů této čeledi. Velká část druhového bohatství připadá na tropické
a subtropické oblasti světa. S výjimkou rodů Trichodes, Necrobia a částečně i Clerus
a Thanasimus, žijí naše druhy často skrytě v populacích, jejichž početnost je odvozena od faktu, že jsou predátory saproxylofágního hmyzu.
Larvy většiny našich druhů pestrokrovečníkovitých (Cleridae) žijí v odumřelém,
či zasychajícím dřevě, v chodbách červotočů (Ptinidae), kůrovců (Curculionidae:
Scolytinae), korovníků (Bostrichidae), hrbohlavů (Bostrichidae: Lyctinae), tesaříků
(Cerambycidae), krasců (Buprestidae) atd., kde požírají jejich vývojová stadia. Larvy pestrokrovečníka mravenčího (Thanasimus formicarius) se při pronásledování
larev kůrovců dokážou přemístit i po povrchu kmene (Kolibáč 2018). Larvy rodu
Necrobia (Korynetinae) žijí na kadaverech obratlovců a rozkládajících se organických zbytcích, kde loví vývojová stadia much (Diptera: Muscidae), kožojedů (Dermestidae) a dalšího hmyzu (Kolibáč et al. 2005). Larvy našich druhů rodu Trichodes
žijí především v hnízdech samotářských včel, zřejmě i vos (Kolibáč et al. 2005).
Živí se jejich vývojovými stadii a exuviemi. Larvy jsou schopné i vývoje v úlech
včely medonosné (Apis mellifera L.), jak uvádějí například Černý (1988) a Kolibáč
et al. (2005).
Dospělce většiny našich druhů pestrokrovečníků zastihneme na dřevě, kde často
aktivně loví imága těch druhů xylofágního hmyzu, u něhož se vyvíjejí jejich larvy,
ale loví zde i další hmyz. Jeden z našich největších pestrokrovečníků Clerus mutillarius je schopen díky své mohutnosti a robustní stavbě těla ulovit i kořist větší než
je sám. Niehuis (2013) publikoval např. fotodokumentaci lovu tesaříků Leptura maculata Poda a Plagionotus arcuatus (L.). Zástupci rodu Trichodes sedají na květech,
na nichž se zmocňují drobného hmyzu a požírají pylová zrna (Kolibáč et al. 2005,
Kolibáč 2018). Z výzkumu, který publikoval Flügel (2014) vyplývá skutečnost,
že podstatnou součást potravy dospělců evropských a severoafrických druhů rodu
Trichodes tvoří právě pylová zrna. Dospělci našich druhů rodu Necrobia vyhledávají
mršiny uhynulých obratlovců, kde je lze nalézt často ve větších počtech.
Jednou z pozoruhodností mnoha druhů čeledi Cleridae je zřejmě evolučně velmi
úspěšné mutillidní schéma mimeze (Kolibáč et al. 2005). Spočívá v tom, že jednotlivé, zvláště palearktické druhy, napříč podčeleděmi, napodobují zbarvení a tělesné
schéma vos kodulek (Hymenoptera: Mutillidae). Jde tedy o příklad batesovských
mimikry. Tento fenomén si uvědomil již v roce 1775 Fabricius při vědeckém popisu
Clerus mutillarius. Na mnohem širší spektrum schopností jednotlivých druhů pestrokrovečníků z hlediska uplatnění mimetizmu upozorňuje Niehuis (2013). Druhy rodu
Trichodes napodobují jedovaté majkovité brouky (např. Mylabris a Hycleus), ale též
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jedovaté motýly vřetenušky (Zygaena). Tilloidea unifasciata velmi zdařile imituje
pavouka Leptorchestes berolinensis C. L. Koch a Tarsostenus univittatus zase lumčíky rodu Spathius. Příklady batesovského mimetizmu ještě v mnohem větší míře
najdeme u tropických druhů této čeledi.
Moderních prací, které uchopily souborně tuto čeleď z našeho území je jen velmi
málo. První se tohoto úkolu zhostil Winkler (1959). Kromě klíče druhů jeho práce
přináší stručné informace o jejich rozšíření a ekologických nárocích. Další prací, jež
se zabývá zpracováním pestrokrovečníků v bývalém Československu, je určovací
klíč: Pestrokrovečníkovití brouci Československa (Černý 1988), který též velmi
stručně informuje o rozšíření našich druhů a okrajově zmiňuje i biotopové nároky.
Zatím nejúplnějším dílem, jež se věnuje dané problematice, je publikace: Brouci
nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí (Kolibáč et al. 2005).
Jednotlivé části věnované pestrokrovečníkům jsou zaměřené na historii výzkumu
této čeledi a přehled důležitých publikací. Dále je uveden stručný popis morfologie
imag, morfologie larev, ontogeneze, bionomie, jakož i hospodářského významu,
metod sběru, konzervace a preparace. Z titulů zahraniční literatury je zásadní především: Klíč čeledí Cleridae a Thanerocleridae západního palearktu (Gerstmeier
1998). V této bohatě fotograficky ilustrované práci nalezneme krom vlastního klíče
i stručné představení čeledi Cleridae, její systematiku a biologii. Nejobsáhlejším
a velmi podrobným dílem, které zahrnuje druhy pestrokrovečníků z našeho území
je práce Pestrokrovečníci Porýní-Falce a Sárska (Niehuis 2013). V této bohatě fotograficky vypravené knize je velmi podrobně uvedeno i rozšíření druhů v rámci jejich
areálů a jejich bionomie. Zatím posledním příspěvkem k poznání středoevropských
druhů této čeledi je práce z edice Icones insectorum Europae centralis (Kolibáč
2018). Práce přináší velmi stručný přehled o taxonomii nadčeledi Cleroidea. Ve
statích o jednotlivých čeledích je zařazen stručný nástin systematiky, rozšíření, morfologie a biologie každé z nich. Základem díla jsou dokonalé fotografie jednotlivých
druhů a informace o jejich rozšíření ve středoevropských státech.
V širším okruhu střední Evropy žijí některé druhy pestrokrovečníků, které u nás
dosud nebyly zjištěny a jejichž výskyt není vyloučen ani na našem území. Některé
z nich k nám mohou být zavlékány (Černý 1988), jiné se mohou rozšířit přirozeně, například díky současnému vývoji klimatu a změně využití některých lokalit
v krajině. Není vyloučeno ani zjištění druhů, které již v Česku žijí, ale vzhledem ke
skrytému způsobu života a malé hustotě populací dosud nebyly objeveny. Zajímavá
je i problematika druhů, které nebyly na našem území po několik desetiletí zjištěny,
jako jsou Opetiopalpus scutellaris a Allonyx quadrimaculatus. Jejich bionomie je
velmi málo známá a bude vyžadovat další studium.
Hlavním cílem této práce je publikace faunistických dat o druzích čeledi Cleridae
z jihozápadní Moravy, především z území okresu Znojmo. Prezentované údaje jsou
výsledkem více jak třicet let trvajícího průzkumu daného území. Snahou je přispět
k lepšímu poznání pestrokrovečníků v tomto regionu i v obecné rovině. Vzhledem
ke skutečnosti, že soubornější faunistické publikace zabývající se touto skupinou
brouků z území České republiky prakticky neexistují, je tato práce i příspěvkem ke
studiu čeledi Cleridae. I proto jsou součástí tohoto článku bionomické poznatky získané při studiu pestrokrovečníků v tomto regionu.
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Charakteristika zkoumaného území
Znojemsko vyplňuje nejzazší cíp jihozápadní Moravy a z hlediska přírodních charakteristik je významné mnoha zvláštnostmi. Rozmanitost krajinných typů a pestrost
biotopů určuje skutečnost, že Znojemsko lze rozdělit zhruba na poloviny v přibližném směru jihozápad – severovýchod, z nichž každá se nalézá v odlišném přírodním celku (Reiter 2008, obr. 1). Severozápadní polovina je tvořena orogeneticky
starobylým okrajem Českého masívu, který tvoří výše položená pahorkatina, v níž
jsou zaříznuta průlomová údolí západomoravských řek, stékajících z Vysočiny. Toto
území též nazývané Praebohemikum (Suza 1944), představuje v přírodě České republiky zcela unikátní typ přírodních poměrů charakteristický prostupováním prvků
středoevropské lesní bioty a prvků ponticko-panonských, zejména na území okrajového svahu Českého masívu a hlubokých říčních údolí. Nejvyvinutější říční fenomén nalezneme v hlubokém údolí Dyje, jehož přírodně nejzachovalejší část je od
roku 1991 chráněna územím Národního parku Podyjí. Jihovýchodní díl Znojemska
je tvořen z velké většiny mladou krajinou Dyjsko-svrateckého úvalu, jejíž charak-

Obr. 1. Schematická mapa zkoumaného území s vyznačením lesních komplexů, biogeografického
členění a sítě faunistických polí.
Fig. 1. A schematic map of the studied region with forests, biogeographical zones and a net of faunistic grids.
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ter určuje mozaika sedimentů třetihorního moře, mladších sedimentů říčních teras,
eolických sprašových útvarů a občasných výchozů starších hornin, jako je například
tektonicky formovaná Miroslavská hráz nebo ostrůvky Krhovického krystalinika.
Taková kombinace geomorfologických, geologických, oroklimatických a geografických podmínek, jakož i vlivu člověka na vývoj přírody a krajiny v holocénu,
umožnila vznik a existenci celé řady pozoruhodných biotopů, které využívá i nezvykle bohatá fauna pestrokrovečníkovitých brouků (Cleridae), kteří jsou hlavním
předmětem této práce. Za všechny lze zmínit unikátní lokality porostlé xerotermními
vřesovišti a další keříčkovou vegetací na bazálním svahu Českého masívu. Významným fenoménem je i vegetace lesních komplexů říčních údolí, v jejichž zachovalých
částech se střídají v rychlém sledu chladné suťové lesy, skalní stepi, xerotermní
doubravy, dubohabřiny a bučiny, což je vše umocněno inverzním efektem. Taková kombinace podmínek má analogii snad jen v některých středočeských říčních
údolích (Ložek 2001), například v případě údolí Berounky na Křivoklátsku. Další
významné typy biotopů nalezneme na výchozech krystalinika ve východní části
okresu, kde jsou typické zbytky silikátových stepních pastvin. V místech s výhřevnými miocenními mořskými sedimenty je střídá vegetace bohatých jihomoravských
stepí a extenzivních sadů. Zachovalé aluviální úseky řek v nížině jsou obklopeny
galeriovými porosty, vzácně se dochovaly i zbytky tvrdého a měkkého lužního lesa
s lučními nivami, mokřadními depresemi a mrtvými rameny.
Zásadnější charakteristiku zkoumaného území v této práci lze nalézt v článku
o fauně krascovitých brouků Znojemska (Škorpík et al. 2011). Ve zmíněném textu
jsou uvedeny informace o geografických poměrech, geologii a geomorfologii území,
o biogeografickém členění a migračních koridorech, o vegetačních poměrech Znojemska, o vývoji zdejší krajiny v postglaciálu i o historickém vývoji ve dvacátém
století. Rozsáhlé a podrobné informace o přírodních poměrech na Znojemsku jsou
soustředěny především v titulu Přírodní zajímavosti Znojemska (Reiter 2008).
Historie výzkumu oblasti
Entomologický výzkum Znojemska prodělal za posledních zhruba čtyřicet roků
bouřlivý rozvoj. Úspěchy v poznání fauny pestrokrovečníků byly však většinou po
celou tuto dobu pouze vedlejším produktem aktivit specialistů zaměřených na jiné
skupiny brouků, většinou saproxylofágních čeledí. Paradoxem je skutečnost, že v Jihomoravském muzeu ve Znojmě působil, jako zoolog i ředitel, od roku 1963 do roku
1971 významný specialista na čeleď Cleridae pan Josef Rudolf Winkler. I přes velkou snahu dohledat jeho sběry ze Znojemska se podařilo nalézt pouze tři exempláře
Clerus mutillarius (v depozitu JMM) a jeden exemplář Thanasimus formicarius (ve
Winklerově sbírce v MZM). Je však pravdou, že předmětem jeho vědeckého zájmu
byla spíše taxonomická studia, než faunistika a práce v terénu.
Ze starých předválečných sběrů pocházejí velice cenné údaje, které jsou součástí
sbírky Zdeňka Krause. Jedná se především o druh Allonyx quadrimaculatus z lokality Dyje, a Opetiopalpus scutellaris z lokality Znojmo. Validita těchto lokalizací
je řešena u komentářů k jednotlivým druhům. Další velice cenný předválečný údaj
pochází z kolekce Jihomoravského muzea ve Znojmě. Jde o druh Trichodes favarius
z lokality Třebíč. Věrohodnost i tohoto údaje je rovněž zmiňována v dalším textu
u komentáře k tomuto druhu. Protože ani u jednoho z exemplářů těchto raritních
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druhů se nedochovalo na lokalitním lístku jméno sběratele, ani prvotní kolekce, je
pátrání po zdroji těchto údajů obtížné. Je velikou škodou, že z historických koleopterologických sbírek znojemského muzea se bohužel dochoval jen zlomek. Důvodem
jsou zejména pohnuté poválečné události spojené s odsunem moravských Němců,
dočasné bezvládí a chaos v institucionální sféře v této době (Reiter 2008). Není ale
vyloučeno, že aspoň malé části některých kolekcí jsou dochovány ve sbírkách jiných
institucí (Reiter 2008). V této souvislosti lze spekulovat například o sbírkách v depozitáři Dolnorakouského zemského muzea v Sankt Pöltenu (Ráček pers. comm.).
To platí zejména o velmi starých sbírkách datovaných před rokem 1918, z období
C&K monarchie (Škorpík et al. 2011). Žádný historický materiál pestrokrovečníků
se nepodařilo dohledat ani ve sbírce pátera Augustina Sence. Mezi lety 1908 a 1930
působil tento amatérský entomolog v Hostimi a k entomologickým exkurzím vyjížděl i na Znojemsko a Třebíčsko (Koleška 1998). Část jeho sbírky je uložena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Škorpík et al. 2011).
Z období po druhé světové válce se bohužel nepodařilo objevit téměř žádný sbírkový materiál pestrokrovečníků. Značná část přírodně nejzajímavějších lokalit, se od
roku 1951 ocitla v trvale nepřístupném hraničním pásmu nebo v jeho kontrolovaném
okolí. Šlo například o údolí Dyje pod Bílým křížem u Uherčic, celé hraniční údolí
Dyje v dnešním NP Podyjí, stepní lokality v Pekle u Šatova, na Ječmeništi a v jižním okolí Jaroslavic, lužní lesy od Krhovic po Hevlín, mokřadní a lužní lokality na
Travním dvoře, u Hrušovan nad Jevišovkou atd. Až v sedmdesátých letech 20. století se objevili v regionu amatérští sběratelé zaměření na studium brouků. Několik
zajímavých údajů pestrokrovečníků se dochovalo ve sbírkách Františka Kobyláka
a Pavla Štrause (sedmdesátá až devadesátá léta 20. století), které jsou dnes součástí
depozitáře Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Od šedesátých po osmdesátá léta byly na Znojemsku, včetně hraničního pásma,
příležitostně uskutečňovány exkurze pracovníků profesionálních entomologických
institucí. Často sem zajížděli Pavel Lauterer a Jaroslav L. Stehlík z Moravského
zemského muzea v Brně. Ani ve sbírkách této instituce se však zatím nepodařilo
dohledat téměř nic z čeledi pestrokrovečníkovitých, až na jeden Lautererův údaj
Tilloidea unifasciata. Jen několik málo záznamů ze studovaného území se podařilo
získat z depozitáře Regionálního muzea v Mikulově. Jde o sběry Pavla Pokorného
z osmdesátých let 20. století. Několik cenných údajů o fauně pestrokrovečníků území dnešního NP Podyjí přinesla spolupráce přírodovědných oddělení Jihomoravského muzea ve Znojmě a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Tyto sběry jsou
dnes součástí kolekce tohoto muzea.
Cílevědomější výzkumy v terénu a shromažďování dat z regionu se datují k polovině osmdesátých let, kdy na Znojemsku začali trvale koleopterologicky působit
Zdeněk Kraus a Martin Škorpík, o několik roků později též Jiří Smolík. V té době
a zejména se vznikem Národního parku Podyjí započala užší spolupráce s entomologickým oddělením Národního muzea v Praze. Na výzkumu území národního parku,
ale i dalších lokalit v okolí se podíleli především Josef Jelínek, tehdejší vedoucí
entomologického oddělení a Svatopluk Bílý. Vznik Správy Národního parku Podyjí
v roce 1991 přinesl i možnost systematičtějšího a koordinovaného výzkumu, na kterém se od počátku podílela celá řada amatérských entomologů, kteří byli odborníky
v širokém spektru skupin hmyzu. Jejich činnost občas přinesla i nálezy zajímavěj-
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ších druhů pestrokrovečníků. Nezanedbatelný podíl na výzkumu čeledi Cleridae na
Znojemsku patří Jiřímu Vávrovi z Ostravského muzea. Tento badatel na Znojemsku
dlouhodobě působí zejména při výzkumu saproxylofágních brouků.
Jednoznačně největší množství údajů o pestrokrovečnících se podařilo získat při
aplikovaných ekologických výzkumech specializovaných týmů z Entomologického
ústavu AVČR z Českých Budějovic, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví a z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity z Brna.
Tyto výzkumy probíhaly po roce 2007 na území NP Podyjí, s cílem objasnit dynamiku sukcese hmyzích společenstev na biotopech vzniklými prosvětlením vzrostlého
zapojeného lesa. Cílem byl též průzkum druhového spektra hmyzu v předržených
pařezinách na stanovišti zakrslých teplomilných doubrav. Velice zajímavé poznatky
z ekologie vzácnějších druhů pestrokrovečníků odhalil výzkum Entomologického
ústavu zaměřený na preference jednotlivých druhů dřevin saproxylofágy.
O historii entomologického výzkumu na Znojemsku a v Národním parku Podyjí
lze nalézt podrobnější informace též v publikaci Přírodovědné zajímavosti Znojemska (Reiter 2008) a v článku Fauna krascovitých Znojemska (Škorpík et al. 2011).
Metodika a materiál
Vymezení studovaného území
Území, ze kterého byla shromážděna a akceptována faunistická data čeledi Cleridae,
zahrnuje celou plochu okresu Znojmo, tedy rozlohu větší než 1 500 km² (obr. 2). Popis studovaného území je obsažen v podobně koncipované faunistické práci (Škorpík
et al. 2011). Nad rámec administrativních hranic okresu byly přičleněny některé lokality, které přímo navazují na hranice území okresu a nevybočují z logické přírodní
kontinuity reliéfu a biotopů. Byly tak zahrnuty některé úseky říčních údolí, které
jsou na opačném břehu za hranicí okresu nebo státní hranicí s Rakouskem. Jde např.
o území NP Thayatal (údolí Dyje), navrhované MZCHÚ Knížecí seč (údolí Rokytné) a okolí Senorad na plošině mezi údolím řek Jihlavy a Oslavy. Vzhledem k výjimečnosti údaje druhu Trichodes favarius byla do článku zahrnuta i lokalita Třebíč,
která zasahuje za hranice zkoumaného území, charakter krajiny však odpovídá
Prebohemiku (Suza 1944), podobně jako severozápadní části Znojemska. Z hlediska
faunistického mapování obsahuje zájmové území zcela či zčásti 20 polí (viz Zelený
1972). Pro ilustrační podkladové mapy k rozšíření jednotlivých druhů, byl jako zdroj
použit: Arc ČR 500.
Prezentace nálezových dat
Způsob prezentace údajů byl převzat z práce Škorpík et al. (2011). V případě nejasností o přesné nálezové lokalitě byly v článku uváděné údaje konzultovány s autory
nálezů. Nekompletní údaje jsou označeny otazníkem, což se týká především historických nálezů. Častým případem nekompletní lokace je údaj „Znojmo“, který byl
sběratelem pravděpodobně chápán v „širokém pojetí“. V takovém případě je jednotně opatřen kódem pole faunistického mapování 7162, tedy: Znojmo, (7162). Na
rozdíl od článku Škorpík et al. (2011) byly údaje z NP Podyjí kvůli rychlé orientaci
dle možností označeny kódem s dělením na kvadranty (a, b, c, d). Celý zápis lokality pak vypadá např. takto: Vranov nad Dyjí, 4 – Braitava, (7160b). Kvadrantové
dělení faunistického pole bylo použito i přesto, že v údajích z NP Podyjí jsou pro co
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Obr. 2. Vymezení zkoumaného území s vyznačením hranice okresu Znojmo a NP Podyjí (včetně
ochranného pásma).
Fig. 2. The studied region with the borders of the Znojmo District and of Podyjí NP (including
buffer zone) marked.

nejpřesnější určení místa sběru uváděna čísla lokalit z mapy „Jednotné lokalizace
nálezových dat“ (Stejskal 2011), viz obr. 3.
Zápis nálezových dat, který poskytl do tohoto článku tým Lukáše Čížka z Entomologického ústavu AVČR, bylo nutno z důvodů velkého rozsahu zkrátit. Údaje
o sběru, determinaci a uložení materiálu jsou proto zapsány takto: lgt., det., coll.
ENTU. Imága odchovaná z otepí dřeva jsou v zápisu dat uváděna s hostitelskou
dřevinou, takže celý zápis je uveden například takto: 21. 4. 2009, larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. ENTU, 7 ex.; Jednotlivé zápisy lze číst podle tohoto klíče:
Imaga odchovaná z otepí dřeva v letech 2008 až 2011: lgt. & det. Š. Vodka &
L. Čížek.
Imaga nalezená v nárazových pastech na pasekách – roky 2011–2012: lgt. F. Trnka & L.Čížek, det. F. Trnka
Imága nalezená v nárazových pastech na pasekách – roky 2013–2015: lgt. P. Kozel, P. Šebek, L. Čížek, det. P. Kozel
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Nomenklatura
Názvosloví vědeckých jmen pestrokrovečníků bylo převzato z nejnovější práce Icones insectorum Europae centralis (Kolibáč 2018). V komentářích a dalším textu této
práce nejsou vědecká jména uváděna v plném znění, tedy s autorem popisu a letopočtem. Plná vědecká jména jsou uvedena v Systematickém přehledu druhů čeledi
Cleridae (viz příloha I). Názvosloví rostlin je použito check listu Danihelka et al.
(2012). Vědecká jména rostlin, jež jsou součástí nálezových dat, byla použita z důvodu úspory místa a přehlednosti bez autora vědeckého popisu. Plný vědecký název
je u rostlin i hmyzu v komentářích k jednotlivým druhům použit vždy jen jednou, při
opakovaném použití je jméno kráceno.
Pořadí druhů a členění komentářů k jednotlivým druhům
Jednotlivé druhy pestrokrovečníků jsou v části „výsledky“ řazeny z praktických
důvodů v abecedním pořadí. Text komentářů k jednotlivým druhům je rozčleněn do
pěti částí.

Obr. 3. Mapa jednotné lokalizace nálezových dat v NP Podyjí vytvořená na podkladě mapové arondace biotopově homogenních lokalit (podle Stejskal 2011).
Fig. 3. A map of unified localization of the findings data in Podyjí NP created on a base of a map
arondation of localities with homogenous habitats (after Stejskal 2011).
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V prvé části je uvedeno rozšíření druhu podle států a regionů, v nichž byl zjištěn
jeho výskyt. Tyto údaje byly převzaty z Palearktického katalogu brouků (Löbl &
Smetana 2007), rozšířeny pak byly o další oblasti a státy, které jsou uvedeny citací příslušného zdroje. Výše zmíněný pramen Löbl & Smetana (2007) není v textu
k jednotlivým druhům opakovaně citován. K rozšíření na našem území jsou přednostně využity literární údaje, následně sbírky muzeí a nakonec i soukromé sbírky,
které měl možnost autor revidovat.
Ve druhé části je komentováno předpokládané či možné rozšíření na Znojemsku.
V kontextu známé biologie jednotlivých druhů text upozorňuje na typy stanovišť
a lokality ve zkoumaném území, vhodné pro výskyt daného druhu pestrokrovečníka.
Ve třetí části jsou shromážděny informace k biologii druhu, zjištěné v nečetných
literárních údajích, které jsou konfrontovány s vlastními poznatky a pozorováními,
jakož i s poznatky, jež vyplývají z nálezových dat zaznamenaných v této práci.
Ve čtvrté části je generalizována sezónní doba výskytu u jednotlivých druhů ve
sledované oblasti. V případě většího počtu nálezových údajů je specifikován též
začátek výskytu, jeho maximum a doba posledních nálezů v sezóně. Vzhledem ke
specifičnosti doby výskytu u některých synantropních druhů je komentována i tato
skutečnost.
V páté části jsou stručně zhodnoceny příčiny ohrožení jednotlivých druhů a naznačena možnost ochrany jejich populací.
Metody sběru
Při sběru arborikolních druhů pestrokrovečníků byly použity běžné metody individuálního odchytu z poraženého dřeva přiblíženého na skládkách a v metrech. Zejména
v přírodě blízkých porostech byl sběr prováděn z odumírajících, či zcela odumřelých
dřevin. Část materiálu byla získána lovem v synantropních biotopech na dřevěných
konstrukcích starých staveb (trámy, krovy atd.). Arborikolní druhy byly též loveny
z živých dřevin s použitím sklepávadla nebo teleskopické sítě (vyšší patra dřevinné
vegetace). Individuální sběr byl využit i při lovu z květů miříkovitých a hvězdnicovitých rostlin (Apiaceae a Asteraceae) a kadaverů obratlovců. Některé druhy byly cíleně odchytávány při lovu na světelný zdroj (rod Opilo a Necrobia). Malá část materiálu byla získána z kůrovcových lapačů. K nejdůležitějším zdrojům materiálu patřil
odchyt do nárazových pastí (např. seče v listnatých porostech a teplomilné doubravy
a lužní lesy). Nejproduktivnější metodou byl odchov imag ze dřeva obsazeného
vývojovými stadii saproxylofágních brouků, která jsou lovena larvami pestrokrovečníků. Vytipované dřevo bylo z lokality přemístěno do líhně a spolu s hostitelskými
druhy byla vychována též imaga pestrokrovečníků. Velmi zajímavá varianta odchovu imag byla uplatněna při výzkumu Entomologického ústavu AVČR. Na vybraných
biotopech byly zjara umístěny otepi (cca 20 kg) složené z větví vždy určité dřeviny,
která svými nároky odpovídala danému biotopu. Na konci vegetační sezóny bylo
toto dřevo odvezeno a z něj následně dochována jak imaga hostitelských druhů, tak
pestrokrovečníků (Vodka et al. 2009).
Metody získávání nálezových dat
Data publikovaná v této práci a další informace v ní uvedené, pocházejí z těchto
zdrojů:
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– z literatury, především data o areálech jednotlivých druhů (především Löbl &
Smetana 2007), rozšíření ve střední Evropě a v České republice, faunistická data,
údaje k biologii druhů, ekologickým souvislostem atd.
– z „Výzkumných zpráv“ zpracovaných při výzkumu NP Podyjí a jeho ochranného pásma amatérskými entomology
– z nálezových databází rozsáhlých ekologických výzkumů na území NP Podyjí
a Znojemska (Entomologický ústav AVČR, Přírodovědecká fakulta MU, Výzkumný
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví).
– vlastním sběrem materiálu ve studovaném území
– z depozitářů entomologických sbírek muzeí (viz kapitola „Použité zkratky“)
– ze soukromých sbírek a z informací, které poskytli: Batelka Jan (Praha), Brestovanská Tereza (Kostelec nad Labem), Brestovanský Jiří (Kostelec nad Labem),
Černý Vladimír (České Budějovice), Habarta Jan (Velká nad Veličkou), Hauck David (Brno), Klekner Miloš (Plzeň), Kletečka Zdeněk (České Budějovice), Konvička
Ondřej (Zlín), Kopr David (Brno), Kraus Zdeněk (Mikulovice), Kment Petr (Praha), Kolibáč Jiří (Brno), Křivan Václav (Štěměchy), Linhart Martin (Český Brod),
Mikát Miroslav (Hradec Králové), Moravec Pavel (Litoměřice), Mráček Zdeněk
(Zábřeh), Obořil Martin (Brno), Procházka Jiří (Brno), Prokop Jakub (Praha), Rébl
Karel (Nové Strašecí), Sitek Tomáš (Ostrava), Skořepa Lukáš (Dačice), Smolík Jiří
(Znojmo), Snížek Miroslav (České Budějovice), Stejskal Robert (Znojmo), Rozsíval
Milan (Rokytnice v Orlických horách), Trávníček Dušan (Zlín), Vávra Jiří (Ostrava),
†Vláčil Vladimír (Brno), Zábranský Petr (Vídeň).
Použité zkratky
Sbírky institucí: ENTU – Entomologický ústav AVČR v Českých Budějovicích;
JCM – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (Kletečka Zdeněk); JMM – Jihomoravské muzeum ve Znojmě (Reiter Antonín); MJVM – Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně (Trávníček Dušan); MVC – Muzeum východních Čech v Hradci
Králové (Mikát Miroslav); MVT – Muzeum Vysočiny Třebíč (Peřinková Pavlína);
MZM – Moravské zemské muzeum, Brno (Kolibáč Jiří); NMP – Národní muzeum,
Praha (Hájek Jiří, Sekerka Lukáš); RMM – Regionální muzeum v Mikulově (Pokorný Petr); SČM – Severočeské muzeum v Liberci (Vonička Pavel); VÚKOZ – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.
Ostatní: observ. – pozorováno; pers. comm. – ústní sdělení; ? – neznámý nebo
nejistý údaj; EVL – evropsky významná lokalita; NP – národní park; NPP – národní
přírodní památka; NPR – národní přírodní rezervace; PR – přírodní rezervace, PP
– přírodní památka.
Determinace druhů a revize materiálu
Revizi materiálu v muzeích i většině soukromých sbírek provedl autor článku nebo
byly akceptovány determinace z poskytnutých informací (viz data). Nebyl revidován
materiál z velmi početných sběrů, které pocházejí z nárazových a lepových pastí
z ekologických výzkumů výše uvedených institucí, protože tyto sběry byly determinovány příslušnými odborníky (viz data). Nad možnosti autora byla podrobná determinace obou druhů rodu Korynetes sp. Jejich bezpečné odlišení, které řeší Kolibáč
(1992), bylo technicky neproveditelné. Proto byla akceptována ne vždy spolehlivá
determinace podle vnějších znaků, uvedená jednotlivými determinátory.
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Prokazování druhů
Druh byl ve zkoumaném území považován za prokázaný v případě, že se podařilo
odchytit v terénu imago výše popsanými metodami nebo jej vychovat z vývojových
stadií, akceptovány byly také nálezy uhynulých nevykousaných imág v kukelních
komůrkách. Nalezené fragmenty imag nebyly v této práci zohledňovány. Ve velmi
výjimečných případech byla zohledněna i pozorování nezaměnitelných druhů, jako
například Clerus mutillarius, Dermestoides sanguinicollis nebo Trichodes apiarius.
V takovém případě je datový záznam ve výsledkové části opatřen zkratkou: observ.
Centrální informační zdroje
Nálezové databáze, jako například nálezová databáze ochrany přírody (NDOP),
spravovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, byly pro potřeby tohoto článku využity nikoli jako zdroj dat, ale pouze jako orientační informační zdroj, který
usnadnil orientaci ve faunistice pestrokrovečníků České republiky a umožnil konzultace s regionálními entomology.
Výsledky a diskuse
Prokázané druhy
Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783)
Ostatní lokality: U Dyje na dubě, 21. 5. 1933, lgt. ?, det., coll. Kraus Z.

Rozšíření: Jeho areál zahrnuje západní část Evropy, s výjimkou Britských ostrovů
a Skandinávie. Žije na Iberském poloostrově v severním Španělsku, Francii, Švýcarsku, Belgii, Nizozemsku, Německu, severní Itálii. Ve střední Evropě byl zjištěn
v části Rakouska a Česka, na Slovensku, v západním Polsku a v Maďarsku. Na Balkáně žije v Chorvatsku, Makedonii, jižním Řecku, vyskytuje se též v západním Turecku a na Kypru. Vzhledem k nedostatečně poznané bionomii a skrytému způsobu
života imag je druh zřejmě přehlížen a jeho rozšíření není dostatečně známé.
Z České republiky jej jako druh charakteristický pro brněnské okolí uvádí Fleischer (1927–30). Zmiňuje se však zároveň, že druh je tu v posledních letech stále vzácnější. Allonyx quadrimaculatus zde byl zřejmě poprvé zjištěn Müllerem kolem roku 1880 (Fleischer 1927–30). Svůj nález jednoho exempláře na dřevěném řezivu z pily u Gottwaldova (Zlína) z konce května roku 1950 publikoval Krejcárek
(1957). Jde o poslední známý výskyt v České republice. Starší nálezy: Lukov u Zlína, Brno – Líšeň (coll. MZM), Střelice, Nová Huť u Příbrami (coll. NMP a MJVM).
Ze zoogeografického i faunistického hlediska je pozoruhodný nález ze Slovenska:
Bratislava-Petržalka, 11. 5. 2017, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex. Imago bylo chyceno v letu, v intravilánu města kolem 19. hodiny večerní (Stejskal pers. comm.).
Vzhledem k tomuto nálezu a vzhledem k ekologickým nárokům tohoto druhu (viz
níže) je možné, že A.quadrimaculatus se vyskytuje v komplexu borových lesů ve
slovenském Záhorí. Proto se lze domnívat, že bychom jej mohli očekávat na Bzenecku, kde se nachází stejný biotop.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Zachovalé lesy se skalními bory v říčních
údolích, např. NP Podyjí, na severu území jej lze předpokládat též na hadcových borech v údolí řeky Jihlavy.
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Biologické poznámky: Jako biotop tohoto druhu uvádí Mazur (1975) suché borové lesy. Jeho bionomie není dostatečně poznána. Imaga jsou nejčastěji nalézána na
živých borovicích. Je pravděpodobné, že tu pronásledují ploštice rodu Aradus F.
(Kolibáč et al. 2005). Naproti tomu Horák & Nakládal (2009) uvádějí, že larvy
i dospělci loví brouky z čeledi Scolytidae a Ptinidae. Pozoruhodný je nález velkého
množství jedinců ve Střelicích u Brna, jehož okolnosti popsal Formánek (1899).
Imaga aktivovala nejvíce v polovině května, výhradně na mladých živých smrcích
(Picea abies (L.)), kdy vylézala ze štěrbin borky po páté hodině odpolední. Druh
byl zastižen ve větších počtech na místech, kde se zároveň vyskytovala podkornice
Aradus cinnamomeus Panzer (Heteroptera), která vysává živá rostlinná pletiva. Informace o populaci A. quadrimaculatus, jež byla zjištěna v brněnském okolí v průběhu cca padesáti let (1880 až 1930) shrnuje Fleischer (1927–30). V této době bylo
odchyceno několik set imag, převážně na okrajových živých borovicích většinou od
poloviny května do konce července. Fleischer jej nikdy nesbíral na zpracovaných
kládách, či metrovém dříví. Vávra (pers. comm.) jej ale v Turecku zastihl při noční
aktivitě na metrovém dříví jedle (Abies sp.) a cedru libanonského (Cedrus libanii A.
Rich.). Fleischer dále přímo pozoroval imaga A.quadrimaculatus při aktivním lovu
nymf podkornic (Aradus sp.) ve štěrbinách kůry. Pokud jsou základní složkou potravy imag A.quadrimaculatus v našich podmínkách skutečně podkornice (Aradus sp.)
na živých jehličnanech, s velkou pravděpodobností se jedná o druh Aradus cinnamomeus Panzer, 1806. Tento druh je jediný ve svém rodu, který vyhledává jako svou
potravu živá pletiva jehličnanů. Nejčastěji napadá oslabené borovice lesní (Pinus
sylvestris L.), přičemž většina ostatních druhů tohoto rodu se živí pletivy podkorních
hub (Kment pers. comm.).
Doba výskytu: Jak uvádějí Fleischer (1927–30) a též Kolibáč et al. 2005, imaga
se vyskytují od poloviny května do konce července. Niehuis (2013) publikoval fenologický graf, ze kterého vyplývá, že tento druh se nejhojněji vyskytuje v prvním,
druhém a čtvrtém květnovém týdnu. Žádný výskyt nebyl zaznamenán v srpnu a slabý výskyt opět v prvním týdnu září. Zajímavý postřeh publikoval Formánek (1899).
Autor si všímá hojnějšího výskytu imag každý druhý rok, což nasvědčuje jeho dvouletému vývojovému cyklu.
Ohrožení a ochrana: Klíčovou podmínkou pro přežití zřejmě velmi nepočetných
populací tohoto druhu, je podle dosavadních znalostí ochrana zachovalých, různověkých, rozvolněných a prosluněných víceetážových porostů s významným podílem
borovice lesní (P. sylvestris L.) s dostatkem přirozeného zmlazení. Tímto pestrokrovečníkem nejčastěji lovený druh, podkornice A. cinnamomeus preferuje oslabené
mladší borovičky (Stehlík & Heiss 2000) na nichž dosahuje vyšších abundancí.
Poznámka: Z lokalitního lístku výše uvedeného nálezu není zřejmá přesná lokalizace. Obec Dyje, dříve Milfron, získala svůj název až následkem poválečných událostí
v roce 1950. Lokalitou „Dyje“ je tedy myšleno okolí řeky Dyje. Nález tohoto exempláře byl před časem konzultován s bývalým kurátorem zoologických sbírek JMM
ve Znojmě Otakarem Oulehlou. Dle jeho vyjádření, podle rukopisu na lokalitním
štítku a vzhledu exempláře, nález pochází z kolekce, která byla z větší části pořízena před 2. světovou válkou neznámým sběratelem z okolí Devíti mlýnů a Trauznic,
tedy z území dnešního Národního parku Podyjí. V každém případě, se jedná o velmi
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zajímavý údaj z faunistického hlediska. Územně se vymyká z okruhu lokalit v širším
okolí Brna, kde byl druh zjištěn v početných populacích mezi lety 1880–1930, i Zlína, odkud je znám poslední nález.
Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (obr. 4, 5)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 4 – Braitava, (7160b), 6. 7. 2014, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.;
Čížov, 20 – seč u Širokého pole, (7161a), 18. 5. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 1. 6. 2012, lgt.,
det., coll. ENTU, 2 ex.; 18. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 3. 7. 2012, lgt., det., coll. ENTU,
1 ex.; 23. 7. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 25. 5. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 8. 6. 2013,
lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 5. 6. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; Čížov, 100 – obec, (7161a),
10. 6. 2004, lgt., det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. 2004, lgt., det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.;
19. 5. 2013, lgt., Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 3 ex.; Čížov, 26 – Z okraj meandru Kozí stezky, (7161a), 9. 6. 2017, lgt., det., Procházka J., coll. VÚKOZ, 2 ex.; 19. 7. 2017, lgt., det., Procházka J., coll. VÚKOZ, 2 ex.; Čížov, 27 – seč pod Hardeggskou silnicí, (7161c), 27. 5. 2011, lgt., det.,
coll. ENTU, 10 ex.; 17. 6. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.;
10. 8. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 23. 5. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 5. 6. 2015, lgt., det.,
coll. ENTU, 2 ex.; Lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161a), 20. 7. 2014, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.;
Lukov, 34 – Gáliš, U suchého dubu, (7161c), 9. 5. 2003, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 9. 6. 2018,
lgt., det., pozorováno, Vávra J., 1 ex.; Lukov, 35 – Gáliš, seč u louky, (7161a), 5. 7. 2011, lgt., det.,
coll. ENTU, 3 ex.; 17. 6. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 18. 5. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.;
1. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 18. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 23. 7. 2012, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; 25. 5. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 6. 7. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
5. 6. 2015 lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 20. 6. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 22. 7. 2015, lgt., det.,
coll. ENTU, 2 ex.; Podmolí, 42 – U Milíře, (7161d), 2. 4. 1998, larva v Quercus petraea, lgt., det.,
coll. M. Škorpík, 1 ex.; 20. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 10 ex.; Podmolí, 45 – seč pod Barákem, (7161d), 17. 6. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; Podmolí, 44 – Lipina, (7161d), 7. 6. 2016,
lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Podmolí, 49 – Lipinská pařezina horní hrana u cesty, (7161d),
26. 5. – 18. 6. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí, 49 – Lipinská pařezina u horní hrany, (7161d), 23. 4. – 26. 5. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.;
18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí, 49 – seč u Lipinské
louky, (7161d), 14. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 34 ex.; 27. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 39 ex.;
17. 6. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 24 ex.; 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 21 ex.; 10. 8. 2011, lgt.,
det., coll. ENTU, 8 ex.; 18. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 12. 5. 2013, lgt., det., coll. ENTU,
4 ex.; 25. 5. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 22. 6. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 19. 7. 2013,
lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 9. 5. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 23. 5. 2015, lgt., det., coll.
ENTU, 2 ex.; Podmolí, 50 – Lipina u cesty pod hranou, (7161d), 26. 5. – 18. 7. 2015, lgt., det.
Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí, 50 – Lipina svah pod cestou, (7161d), 23. 4.
– 26. 5. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; 26. 5. – 18. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 3 ex.; Podmolí, 50 – Lipina, Z okraj slepého meandru, (7161d), 18. 6. –
31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí, 50 – Lipina, J svah meandru
pod hranou, (7161d), 18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí,
52 – Šobes, (7161d), 1996, larva v Quercus sp., lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 8. 6. 1996, lgt., det.,
coll. Rébl K., 1 ex.; 19. 6. – 3. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 6 ex.; 11. 6. 1997, lgt., det. Bílý S.,
coll. NMP, 1 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 6. 7. 2012, lgt., coll. Sitek T., det. Vávra J., 1 ex.; 4. 7. 2017, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Podmolí, 53 – Šobes, (7161d), 20. 4. 1994, lgt.,
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 17. 6. 1996, lgt., det., Kraus Z.,
coll. JMM, 1 ex.; 25. 4. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 10. 5. 1998, lgt., det. Škorpík M.,
coll JMM, 1 ex.; 2. 6. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 2. 5. 2005, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.;
1. 7. 2010, lgt., det., coll. Kopr D., 1 ex.; 8. 5. 2013, lgt., det., Mikát M., coll. MVČ, 1 ex.; Mašovice, 55 – hrana údolí U zlámané skály, (7161d), 9. 6. 2017, lgt., det., Procházka J., coll. VÚKOZ,
5 ex.; 19. 7. 2017, lgt., det., Procházka J., coll. VÚKOZ, 4 ex.; 23. 8. 2017, lgt., det., Procházka J.,
coll. VÚKOZ, 1 ex.; Mašovice, 56 – údolí Hajského potoka, 8. 6. 2018, lgt., det., coll. Vávra J.,
1 ex.; 9. 6. 2017, lgt., det., Procházka J., coll. VÚKOZ, 4 ex.; Mašovice, 68 – Šafářka, (7162a),

130

3. 5. 2005, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, (7161a), 3. 6. 1973, lgt., det.
Winkler J. R., coll. MZM, 3 ex.; Sedlešovice, 70 – Kraví hora, les, (7162c), 16. 6. 2010, lgt., det.,
coll. Stejskal R., 1 ex.; Popice, 72 – seč v pařezině, 1 km Z od obce, (7162c), 30. 4. 2016, lgt., det.,
coll. Kopr D., 1 ex.; 17. 5. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 31 ex.; 1. 6. 2016, lgt., det., coll. Kopr D.,
193 ex.; 17. 6. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 49 ex.; 1. 7. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 41 ex.;
16. 7. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 22 ex.; 1. 8. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 17 ex.; 15. 8. 2016,
lgt., det., coll. Kopr D., 6 ex.; Popice, 72 – okraj lesa u včelína, (7162c), 4. 6. 2016, lgt., det., coll.
Kopr D., 3 ex.; Popice, 72 – rozcestí k Sealsfieldovu kameni, (7162c), 1. 6. 2004, lgt., det., coll.
Křivan V., 1 ex.; 1. 5. 2018, lgt., det., coll. Batelka J., 2 ex.; Havraníky, 71 – u Papírny, 21. 5. 1934,
lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM., 1 ex.; Havraníky, 72 – okraj lesa, 9. 5. 2000, lgt., det. Bílý S.,
coll. NMP, 6 ex.; Havraníky, 78 – Staré vinice, (7161d), 30. 5. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.;
Hnanice, 46 – Hraběcí hora, 22. 6. 2006, (7161d), lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 21. 5. 2016,
lgt., det., coll. Kopr D., 5 ex.; Hnanice, 80 – pod Šobesem, (7161d), 14. 5. 1997, lgt., det., Kraus Z.,
coll. JMM, 1 ex.; Hnanice, 86 – seč u Daníže pod Hraběcí horou, (7161d), 17. 5. 2016, lgt., det.,
coll. Kopr D., 48 ex.; 17. 6. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 92 ex.; 1. 6. 2016, lgt., det., coll. Kopr D.,
179 ex.; 1. 7. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 57 ex.; 16. 7. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 37 ex.;
1. 8. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 25 ex.; 15. 8. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 3 ex.
Ostatní lokality: Uherčice – Bílý kříž, (7159b), 8. 5. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Chvalatice – Růžový vrch, (7060c), 8. 5. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Mohelno – jižní okraj
obce, (6863d), 26. 4. 2012, lgt., det., Peřinková P., coll. MVT, 1 ex.; Šemíkovice – Knížecí seč,
(6962d), 10. 5. 2011, lgt., det., Peřinková P., coll. MVT, 1 ex.; Černín – Černínské kopce, (7062a),
17. 7. 2014, lgt., det., Stejskal R., coll. JMM, 1 ex.; Hluboké Mašůvky – východní okraj obce,
(7062c), 29. 5. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; Horní Kounice – 1 km severně od obce,
(6962d), 9. 6. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Únanov – les Purkrábka, 2,5 km SV od obce,
(7162b), 6. 6. 2009, lgt., det., coll. Skořepa L., 1 ex.; Kuchařovice – Deblínek, (7162b), 9. 6. 2018,
lgt., Linhart M., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Suchohrdly – les Purkrábka, (7162b), 5. 2008, lgt.,
det., coll. Brestovanský J., 1 ex.; Vevčice – Venclův mlýn, (7062a), 19. 6. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Plaveč – starý porost V obce, (7062d), 19. 6. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.;
Znojmo – Suchohrdelská, zahrádky, (7162a), 24. 4. 2014, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll JMM,
1 ex.; 25. 4. 2014, lgt., det. Stejskal R., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 20. 6. 1924, lgt. ?, det.
Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 1926, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 24. 5. 1973, lgt. Štraus P.,
det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; 15. 5. 1979, lgt. Štraus P., det. Reiter A., coll JMM, 1 ex.; Znojmo
– Riegrova ulice, na schodech domu, (7162a), 5. 8. 2018, lgt., det., observ. Stejskal R., 1 ex.; Dyjákovičky – Ječmeniště, 27. 4. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 5. 1995, lgt., det. Bílý S.,
coll. NMP, 2 ex.; 24. 6. 2001, lgt., det., coll. Holub A., 1 ex.; Božice – za rybníkem, (7163d), 19. 5.
– 11. 6. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; Olbramovice – obec, 10. 7. 2015, lgt., det.,
coll., Obořil M., 1 ex.; Vedrovice – 800 m JZ od obce, okraj lesa, (6964d), 9. 5. 1999, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 1 ex.; Moravský Krumlov – Křížová hora, (6963b), 10. 6. 2018, lgt., det., coll.
Škorpík M., 1 ex.; Moravský Krumlov – Hubertus, 4000 m V od města, (6964a), 5. 2017, observ.,
Linhart M., mnoho ex.; Hrabětice – Travní dvůr, (7064b), 12. 6. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M.,
1 ex.

Rozšíření: Jeho areál zahrnuje lesy Maroka, Alžírska a Tuniska, Iberský poloostrov,
Francii (též Korsiku), Belgii, Itálii (též Sicílii), Švýcarsko, Rakousko, jižní oblasti
Německa, Česka, historické nálezy jsou známé z Polského Slezska (Mazur 1975),
Maďarsko, Rumunsko, Balkán, jižní oblasti Ukrajiny a Ruska až po Kavkaz (Gruzie). Nejasné je jeho rozšíření v Turecku (Gerstmeier 1998).
V Česku jsou známy staré nálezy z Čelákovic, z okolí Prahy a od Rakovníka
(coll. NMP). V práci (Kolibáč et al. 2005) je zmíněn starý údaj od Olomouce. Ve
druhé polovině 20. století byl C. mutillarius zjištěn v jižních Čechách: v roce 1952
u Hluboké nad Vltavou (1 ex., coll. JČM) a v roce 1995 pak 3 ex. u obce Brloh (lgt.
Čudan). Současné údaje z Čech jsou omezeny na sporadické nálezy z Polabí (Bre-
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Obr. 4. Nálezy druhu Clerus mutillarius.
Fig. 4. Records of Clerus mutillarius.

stovanský pers. comm.), v posledních desetiletích je pravidelně zjišťován pouze na
Znojemsku, Břeclavsku a Uherskohradišťsku. Kolibáč (1996b) uvádí lokality: Kančí
obora u Břeclavi, Horní Věstonice, Břeclav, Lednice a Ladná. Ve sbírkách RMM je
materiál z lokalit: Bulhary, Boří les, Diváky, Hustopeče, Milovice, Němčičky, Popice u Břeclavi. V depozitáři NMP jsou historické sběry z lokalit: Pálava, Pouzdřany,
Vranov nad Dyjí, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Uherský Brod, Brno – obora,
Střelice, Rohatec, Hovorany a Brumovice. Důležité historické lokality v karpatském
podhůří: Vlára, Valašské Klobouky (coll. MJVM). Hubáček (1986) publikoval tento
druh z Babic – Kněžpolského lesa, kde se vyskytoval hojně.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Druh byl zjištěn na více lokalitách Znojemska v biotopu teplomilných doubrav v pahorkatinné části území. Lze předpokládat, že se vyskytuje i na dalších místech kde je přítomen tento biotop nebo zbytky
lužních doubrav.
Biologické poznámky: Larvy pronásledují v odumřelém dubovém dřevě větší
druhy čeledi Bostrichidae, jako např. Synoxylon perforans (Schrank) a Bostrichus
capucinus L. (Kolibáč et al. 2005). V našem prostředí jsou podmínkou jeho výskytu
teplomilné doubravy s dostatkem odumřelého dřeva, nebo staré lužní prosvětlené
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doubravy v aluviích větších toků. Jeho výskyt v Polabí (Otradovice, Čelákovice)
je v současnosti zřejmě omezen zvyšující se intenzitou lesního hospodaření, kdy
je odumřelé dřevo důsledně odstraňováno. Svahové doubravy v říčních údolích
jihozápadní Moravy, kde intenzita lesního hospodaření nemůže být vysoká, umožňují dlouhodobé přežití jeho populací. Imaga lze zastihnout i ve větším počtu na
skládkách dřeva, kde loví xylofágní hmyz a páří se. Škorpík v NP Podyjí pozoroval
úspěšný lov na velkou kladoucí samici Clytus tropicus (Panzer). Lze je též sklepávat
z větví žijících dubů. Imaga se ve větším množství vyskytovala na pokusných sečích
v NP Podyjí. Postupující sukcese dřevinné vegetace a zastiňování kmenů zde však
znemožňuje silnější dlouhodobý výskyt C. mutillarius. V jižních zemích, dále od
severní hranice rozšíření tohoto druhu, byly zjištěny i jiné habitaty. Například Secq
(1986) uvádí vazbu druhu na pyramidální topol (Populus nigra ´italica´ (Moench.))
a Niehuis (2013) z jižního Bádenska také na jilm habrolistý (Ulmus minor Mill.).

Obr. 5. Nejrobustnějším zástupcem čeledi Cleridae v naší fauně je Clerus mutillarius. V teplomilných doubravách loví větší hmyz a nápadný je mutillidní mimezí – napodobuje vosy kodulky rodu
Mutilla (foto Filip Trnka).
Fig. 5. Clerus mutillarius is the biggest representative of the Cleridae family. It hunts insects in
thermophilic oak forests and it is striking by Mutilla-like appearance – it mimics Velvet ants of Mutilla genus (photo Filip Trnka).
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V jihozápadním Německu byl pozorován tento druh na metrovém dříví buku (Fagus
sp.), a topolu (Populus sp.) jak též uvádí Niehuis (2013). Škorpík pozoroval v květnu
2018 v NP Podyjí u Havraníků na skládkách kmenů borovice lesní (Pinus sylvestris
L.) a dubu červeného (Quercus rubra L.) imága C. mutillarius s ulovenými tesaříky
Clytus arietis (L.) a Xylotrechus antilope (Schönherr). Imaga se zde však zdržovala
pouze ojediněle, na rozdíl od vedlejších skládek kmenů dubu zimního (Q. petraea
Matt.).
Doba výskytu: Od poslední dekády dubna do poloviny srpna. Odchyt imag do nárazových pastí nasvědčuje, že v NP Podyjí připadá vrchol výskytu na první dekádu
června. Fenogram který zveřejnil Niehuis (2013) pro území jihozápadního Německa
označuje nejvyšší intenzitu výskytu imág na druhý týden v květnu.
Ohrožení a ochrana: Zachování populací tohoto druhu je závislé na trvalé existenci
prosvětlených teplomilných doubrav s dostatkem odumřelého dřeva, které by nemělo být ve větší míře odstraňováno. V hospodářských porostech na lužních biotopech
je jeho přežití závislé na ponechávání dostatečného počtu výstavků a odumřelých
stromů, zejména dubů, v nichž probíhá vývoj jeho kořisti (Krása 2015).
Denops albofasciatus (Charpentier, 1825) (obr. 6, 7)
NP Podyjí: Popice, 72 – seč v pařezině, 1km Z od obce, (7162c), 17. 5. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 4 ex.; 1. 6. 2016, lgt., det., Kopr D., coll. Schlaghamerský J., 3 ex.; 17. 6. 2016, lgt., det. Kopr D., coll. Schlaghamerský J., 1 ex.; 16. 7. 2016, lgt., det. Kopr D., coll. Schlaghamerský J., 1 ex.;
Hnanice, 87 – za Fládnitzkou chatou, (7161d), 5. 2015, lgt., det., coll. Prokop J., 1 ex.; Hnanice,
86 – seč u Daníže pod Hraběcí horou, (7161d), 17. 5. 2016, lgt., det. Kopr D., coll. Schlaghamerský J., 1 ex.; Konice, 91 – Dlouhá mez, (7162c), 10. 2. 2013, larva ve Vitis vinifera, lgt., det., coll.
Škorpík M., 1 ex.
Ostatní lokality: Hluboké Mašůvky, (7062c), 29. 5. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 19 ex.;
12. 6. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 23. 5. 2005, lgt., det., coll. Kraus Z., 4 ex.; 30. 3. 2005,
lgt., det., Kraus Z., coll. Vávra J., 1 ex.; 4. 6. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 4. 6. 2005, lgt.,
Smolík J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; NP Thayatal, Merkersdorf – Umlaufhang, (7161c),
18. 4. 2006, cadaver v Quercus petraea, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.

Rozšíření: Severní Afrika od Maroka po Egypt, Iberský poloostrov, Švýcarsko
(Chittaro 2014), Francie, Itálie, Slovinsko, Německo, Rakousko, Česko, Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Balkán, Zakavkazí, Krym, jižní Rusko, Izrael, Libanon. Ve
sbírkách NMP je deponován exemplář s lokalitou: Turecko – Izmir. V České republice je dosud znám pouze z jižní a jihovýchodní Moravy, kudy v současnosti zřejmě
prochází severní hranice areálu tohoto druhu. Byl zjištěn na Znojemsku, u Hustopečí
(NMP). Kolibáč et al. (2005) uvádějí lokality Neubuz u Zlína, les Títěž u Neubuzi
a Břeclav. Pozoruhodný je údaj z Neubuzi u Zlína – tato lokalita představuje výrazný průnik tohoto druhu do údolí pod Hostýnskými vrchy. Jeho výskyt v této oblasti
potvrzují i nálezy ze Slušovic a Vláry (coll. MJVM). Je možné, že zejména v případě nálezu z Vláry, se může jednat o příklad migrace Vlárským průsmykem ze slovenského Pováží, odkud je druh publikován např. z lokality Trenčín (Niehuis 2013).
Není vyloučeno, že zejména na jihovýchodní Moravě se podaří objevit další lokality
na styku karpatských kopců a Dolnomoravského úvalu, i s ohledem k charakteru
některých jeho lokalit na Slovensku, např. Majzlan (2018). Další nálezy jsou pravděpodobné kdekoli na jižní Moravě.
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Obr. 6. Nálezy druhu Denops albofasciatus.
Fig. 6. Records of Denops albofasciatus.

Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Druh byl na Znojemsku zjištěn v teplomilných doubravách údolí Dyje a okolí průlomu řeky Jevišovky. Je pravděpodobné, že
žije i na dalších lokalitách prebohemika, jako jsou doubravy na Purkrábce, údolí Rokytné u Tavíkovic a Moravského Krumlova, na jihovýchodním úpatí Krumlovského
lesa např. v okolí Vedrovic i jinde. Lze jej očekávat i na v jihovýchodní části okresu
v opuštěných vinohradech a sadech. Takový biotop se v našich podmínkách jeví jako
jeho další ekologické optimum. Tyto biotopy se vyskytují v okolí Ječmeniště, Jaroslavic, Hrušovan nad Jevišovkou atd.
Biologické poznámky: Na znojemských lokalitách byl zjištěn v teplomilných doubravách a v keřích révy vinné (Vitis vinifera L.) v zanedbaných vinohradech. Kolibáč
et al. (2005) uvádějí potravní vazbu jeho larev na vývojová stadia druhů čeledi Bostrichidae, konkrétně na druhy Xylopertha retusa Oliv. a Sinoxylon perforans Schrank.
Tito brouci napadají osluněné větve dubů a révy vinné. Je velmi pravděpodobné, že
larvy Denops albofasciatus na našem území loví též další druhy čeledí Bostrichidae
či Ptinidae, žijící v dubech a vinné révě na teplých stanovištích. Niehuis (2013) zmiňuje jako další druhy kořisti ještě Xyloperta preusta (Germar), Sinoxylon sexdentatum (Oliv.) a Scobicia chevrieri (Villa). Jak uvádí Horák & Nakládal 2009, larvy
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tohoto druhu se živí nejen vývojovými stadii brouků z čeledi Bostrichidae, ale i druhy z čeledi Cerambycidae. Podle Fleischera (1927–30), žijí jeho larvy v révě vinné,
kde pronásledují „škůdce révy“. Škorpík vychoval větší počet exemplářů D. albofasciatus z Chorvatska z odumřelých silnějších větví rohovníku obecného (Ceratonia
siliqua L.), které byly obsazeny larvami brouků rodu Lyctus. Ve Středomoří jsou
častým habitatem tohoto druhu dřeviny s měkkým dřevem jako právě rohovník
obecný (Ceratonia siliqua L.), fíkovník smokvoň (Ficus carica L.) a řečík lentyšek
(Pistacia lentiscus L.), což uvádí například Niehuis (2013).
Doba výskytu: Druh byl sbírán do nárazových pastí v rozmezí poloviny května až
poloviny června. Fenogram publikovaný v práci Niehuis (2013) uvádí výskyt od posledního týdne dubna až do poloviny června.
Ohrožení a ochrana: V hospodářském lese mimo NP Podyjí je přežití jeho populace otázkou ponechávání starých prosvětlených porostů teplomilných doubrav,
návratu k pařezení prostřednictvím maloplošných obnovních prvků a ponechávání
osluněných hromad klestu. Jeho výskyt ve vinohradech je limitován skutečností, že
jen velice málo ploch zůstává v dnešní době bez intenzivní péče. Ta je spojena s používáním časté chemické ochrany, vyřezáváním prosychajících šlahounů, výměnou
odumřelých hlav a pálení ostříhaných letorostů. Opatřením pro podporu jeho populace je ponechávání ostříhaných šlahounů na hromadách mimo vinici na osluněných
místech.

Obr. 7. Nálezy Denops albofasciatus na Znojemsku znamenají zpřesnění severní hranice jeho areálu, která prochází jižní Moravou. (foto Václav Křivan).
Fig. 7. The findings of Denops albofasciatus in the Znojmo District help to specify the northern
limit of its range in south Moravia (photo Václav Křivan).
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Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)
NP Podyjí: Podmolí, 39 – žebro Z od Žlebského potoka, (7161c), 19. 12. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.
Ostatní lokality: Božice – PR Karlov, (7163d), 15. 5. 2015, nárazová past, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; 15. 5. 2015, lgt., det., Stejskal R., coll. Škorpík M., 1 ex.; 15. 5. 2015, nárazová past,
lgt., det., Stejskal R., coll. JMM, 2 ex.; 7. 6. 2015, nárazová past, lgt., det., Stejskal R., coll. JMM,
2 ex.; Božice – U hájenky, (7163d), 30. 4. – 18. 5. 2013, lgt., det., coll. Konvička O., 4 ex.; Náměšť
nad Oslavou, (6762d), 10. 6. 1946, lgt., det. Obrtel R., coll. MZM, 1 ex.

Rozšíření: Španělsko, východní část Francie, Švýcarsko, Dánsko, jižní Švédsko
(Lucht 1987), Německo, Rakousko, Itálie, Sardinie (Gerstmeier 1998), Polsko,
Bělorusko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Balkán, jižní Ukrajina, jižní Rusko až po
Kavkaz a Gruzii.
V Česku je druh soustředěn v několika zbytkových arelách v jihočeských pánvích,
na Křivoklátsku, v širším Polabí, v Náměšti nad Oslavou a na jižní a jihovýchodní
Moravě. Jde buď o zachovalé doubravy v pahorkatině, nebo o staré lužní porosty
v nivách větších řek. Druh dosud žije ve Staré oboře u Hluboké nad Vltavou (Černý observ. et foto), u Třeboně (coll. JČM), v NPR Stará řeka na Třeboňsku (např.
Škorpík lgt.) a v Lánské oboře na Křivoklátsku (Rébl 2010). Historické lokality
z Polabí byly v poslední době potvrzeny nálezy na Mělnicku (Brestovanský pers.
comm.). V nivě Labe a v jejím okolí bylo zjištěno v posledních letech více lokalit na
Hradecku a Opočensku (Mikát & Horák pers. comm.). Druh byl nalezen v Žehuňské
oboře (coll. MVC), u Týniště nad Orlicí (Voda coll.), u Vysokého Chvojna (Prouza
coll.) a v Hradci Králové – Stříbrném potoce (Mikát coll.). Z Kačiny jej publikovali
Kavka & Veverka (2018). Další lokality: Praha-Radotín, NPR Žehuňská obora a PP
Branské doubí u Třeboně uvádí Kaděra 2013. Na Znojemsku byl nalezen při dolním
toku Jevišovky a v NP Podyjí. Sbírán byl i v oboře v Náměšťi nad Oslavou (Málek
& Hruška 1991). Na Břeclavsku byl zjištěn například na lokalitách: Lednice, Kančí
obora u Břeclavi a Podivín (Kolibáč 1996b). Známý je těž z navazujícího lesního
komplexu u Tvrdonic (coll. JČM). Východomoravská arela byla zjištěna až v posledních letech a zahrnuje nivu Moravy kolem Veselí nad Moravou a Hodonína, především zámecký park ve Veselí nad Moravou, Hodonínskou dúbravu a okolí Bzence
Přívozu (coll. Habarta). Pahorkatinná část této arely zahrnuje louky se soliterními
starými duby v NPR Čertoryje u Radějova (Konvička & Vávra 2008). Je pravděpodobné, že na dalších vhodných místech (zámecké parky, obory, lužní lesy, svahové
porosty) budou ve vhodných habitatech nalezeny i další lokality výskytu.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Druh se zřejmě vyskytuje též v komplexu lužních lesů u Travního dvora, v nivě Dyje mezi Krhovicemi a Dyjákovicemi,
v Lužném lese atd. Z lokalit v pahorkatině jsou vhodné biotopy například na Růžovém vrchu u Chvalatic, u Bítova a na dalších místech kolem Vranovské přehrady.
Biologické poznámky: Dermestoides sanguinicollis se v období lesního optima
zřejmě vyskytoval na vhodných lokalitách všude v pahorkatinách a nivách řek. Dnes
je nalézán na lokalitách, u nichž lze předpokládat dlouhou kontinuitu výskytu odumřelých stojících objemných listnatých stromů, především dubů letních (Quercus robur L.). Jak uvádí Kaděra (2013), nutnou podmínkou je, aby povrch olysalé běli
byl mřížkovitě rozpraskaný a pod její tvrdou horní vrstvou měkčí a zpráchnivělý. Odkorněné dřevo musí mít strukturu, která vyhovuje larvám xylofágního brouka
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lesana lodničníka (Lymexylon navale (L.)) a červotočům Xestobium rufovillosum De
Geer a Oligomerus sp. Larvy D. sanguinicollis se v chodbách těchto xylofágních
brouků živí jejich vývojovými stadii (Kolibáč et al. 2005). V této práci je rovněž
uvedena možnost, že jeho larvy pronásledují též larvy krasce Acmaeodera degener
Scop. Larvy krasců (Buprestidae), červotočů (Ptinidae) a lesanů (Lymexylonidae)
jako potravu larev D. sanguinicollis zmiňují i Horák & Nakládal (2009). V práci Kenis et al. (2004) je uvedena i možnost, že larvy tohoto pestrokrovečníka se mohou uchylovat i k částečnému parazitizmu. Popis larvy je uveden v práci Kolibáč
(2002). Biotopem tohoto pestrokrovečníka jsou listnaté lesy nížin a nižších pahorkatin. Podmínkou je výskyt odumřelých stojících kmenů dubů s dostatečnou
tloušťkovou dimenzí, silně napadených výše zmíněnými druhy xylofágních brouků. Dospělce lze zastihnou přímo na holém stojícím dřevě nebo v kukelních komůrkách těsně pod povrchem dřeva od podzimu do brzkého jara (Škorpík observ.).
Kromě dubů, v případě lokalit v nivách řek většinou dubů letních (Q. robur L.), je
další dřevinou, v níž mohou žít larvy D. sanguinicollis i bříza (Betula sp.), jak uvádí Kolibáč et al. (2005). Gerstmeier (1998) zmiňuje, že si přednostně vybírá duby
napadené tesaříkem obrovským (Cerambyx cerdo L.), což na lokalitách Břeclavska
a Znojemska není pravidlem. Jako hostitelskou dřevinu uvádějí z Itálie Allenspach
& Wittmer (1979) i kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.). Imága byla pozorována i na pahýlu buku lesního (Fagus sylvatica) jak zmiňuje Niehuis (2013). Biologie
D. sanguinicollis je též shrnuta v práci Krása (2015), etologie pro podmínky jihomoravského luhu na soutoku Moravy a Dyje je uvedena v článku Kaděra (2003).
Doba výskytu: Imága se objevují od začátku května až do první dekády srpna
(Škorpík observ.), s vrcholem výskytu nejčastěji v první dekádě června. Fenogram,
který publikoval Niehuis (2013) označuje nejvyšší aktivitu imág ve druhém týdnu
května, s výskytem až do poloviny července. Právě v polovině července pozoroval
jednu samici na torzu dubu u Majdaleny (Třeboňsko) Škorpík.
Ohrožení a ochrana: Jedinou možnou ochranou tohoto druhu je ponechávání dostatečného počtu odumřelých stojících silných dubů a dalších listnatých dřevin na lokalitách výskytu. Podle práce Kaděra (2003), se dlouhodobě neobejde bez přítomnosti
odumřelých dubů zejména dubů letních (Quercus robur L.) s velkým průměrem
kmene, které jsou biotopem jeho kořisti. Je třeba zajistit kontinuitu takových podmínek na lokalitě.
Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 5 – Braitava, (7161a), 7. 5. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Čížov, 20 – seč u Širokého pole, (7161a), 8. 6. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Lukov, 39 – Nový
Hrádek, (7161b), 3. 1999, larva v Hedera helix, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Lukov, 98 – Nová
ves, v obci, (7161a), 8. 6. 2018, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Mašovice, 55 – hrana údolí U zlámané skály, (7161d), 9. 6. 2017, lgt., det., Procházka J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí, 53 – Šobes, (7161d), 10. 5. 1998, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo-Hradiště, 61 – terasy,
(7162a), 25. 5. – 3. 6. 1993, 2 ex.; lgt., det., coll. Hozman P., 2 ex.; Sedlešovice, 69 – Kraví hora,
(7162c), 11. 6. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.;
Popice, 72 – seč v pařezině, 1 km Z od obce, (7162c), 16. 4. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 4 ex.;
Popice, 77 – vřesoviště za kaplí, (7162c), 7. 5. 1994, lgt., det., coll. Batelka J., 1 ex.; Hnanice, 86
– seč u Daníže pod Hraběcí horou, (7161d), 16. 4. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 1 ex.
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Ostatní lokality: Mikulovice – obec, (7062b), 2. 6. 1993, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 1924, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 2. 6. 1926, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM,
3 ex.; 1930, lgt.?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Senorady, (6863c-d), 24. 8. 1932, lgt., det. Matoušek J., coll. MZM, 1 ex.; 7. 1939, lgt., det. Matoušek J., coll. MZM, 1 ex.

Rozšíření: Francie, Belgie, Německo, Dánsko, Velká Británie, Skandinávie, Litva,
Holandsko, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,
státy Balkánu, evropská část Ruska, Ázerbajdžán, Kavkaz, Japonsko, Taiwan.
V České republice byl zjištěn na Křivoklátsku (Rébl 2010), v Teplicích (Krásenský
2009), v údolí Únětického potoka (Háva & Kovařík 2015) a v PR Staré duby u Plešic v údolí řeky Jihlavy (Křivan & Jelínek 2010). Podle práce Kolibáč et al. (2005)
žije tento druh častější v západní polovině státu. Zároveň autoři uvádějí z Čech lokality Sekerské chalupy a Cheb, z Moravy pak okolí Olomouce a Lednici. Ve sbírkách
NMP je obsažen materiál z lokalit: Dírná, Kleť, Příbram, Písek, Vrané nad Vltavou,
Třebotov, Smečno, Praha-Radotín, Praha-Žižkov, Čelákovice, Liblice, Veltrusy, Hrádek u Nechanic, Staré Buky a Albrechtice u Tanvaldu. Též Praha-Komořany a Vyžlovka (coll. Batelka).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Výskyt tohoto druhu lze očekávat kdekoli
ve starších zachovalých listnatých porostech od lužních lesů Travního dvora, v galeriových porostech podél vodních toků, na Purkrábce i v lesích západní a severní
části zkoumaného území, jakož i v zámeckých parcích a starých zahradách.
Biologické poznámky: V práci Kolibáč et al. (2005) je zmiňována vazba na listnaté dřeviny, jako je dub (Quercus sp.) a lípa (Tilia sp.), v jejichž odumřelém dřevě
pronásleduje larvy červotočů, zejména rodu Xestobium Motsch. Hostitelské druhy
upřesňují např. Haustein & von Laar (2007), když uvádějí Anobium punctatum (De
Geer), Xestobium rufovillosum (De Geer) a Ptilinus pectinicornis (L.). Často žije
společně s pestrokrovečníkem Opilo mollis (L.).
Doba výskytu: Exempláře sbírané ve studovaném území byly chytány v rozmezí od
poloviny dubna do poloviny června.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako u dalších druhů této čeledi, jejichž larvy žijí
v odumřelém dřevě, je pro zachování a ochranu jejich populací důležité ochránit listnaté porosty s výskytem odumřelého stojícího dřeva v podobě zlomů, torz a pahýlů
větších dimenzí.
Korynetes ruficornis Sturm, 1837
NP Podyjí: Čížov, 27 – les pod silnicí k celnici, (7161c), 7. 6. 1991, lgt., det. Bílý S., coll. NMP,
1 ex.; Lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161a), 12. 2. 2008, larva v Corylus avellana, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; Lukov, 98 – intravilán, (7161c), 22. 4. 1990, lgt., coll. Škorpík M.,
det., Rolčík J., 1 ex.; 10. 6. 1991, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; 2. 7. 1992, lgt., coll.
Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; 3. 6. 1993, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; 22. 5. 1995,
lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; 15. 5. 2008, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J.,
2 ex.; 23. 5. 2008, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; Lukov, 36 – Vraní skála, (7161c),
2. 6. 1995, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; Podmolí, 45 – Barák, (7161d), 10. 5. 1998,
lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; Podmolí, 46 – Louka pod Barákem, severní konec,
(7161d), 22. 6. 2011, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; Podmolí, 53 – Šobes, (7161d),
27. 5. 2001, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 2 ex.; 9. 5. 2003, lgt., det. Bílý S., coll. NMP,
1 ex.; 12. 1998, larvy v Quercus petraea, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 4 ex.; Havraníky,

139

78 – Staré vinice, (7161d), 30. 5. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; Havraníky, 71 – Papírna,
(7161d), 19. 5. 1998, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.; 22. 5. 2010, lgt., coll. Škorpík M.,
det., Rolčík J., 1 ex.
Ostatní lokality: Znojmo, (7162), 1931, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Chvalovice – Ječmeniště, (7262b-d), 9. 4. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; Dyjákovice – Lužný les,
(7263b), 12. 6. – 22. 6. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; Božice – za rybníkem,
(7163d), 17. 7. – 9. 8. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; Hevlín – Travní dvůr jih,
(7561a-b), 2. 6. 2006, lgt., coll. Škorpík M., det., Rolčík J., 1 ex.

Rozšíření: Druh je vykazován především ze střední Evropy – Francie, Švýcarsko,
Německo, Polsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko
a z Kavkazu.
V České republice je znám z více lokalit z povodí Střely (Týr 2011), na více
místech Křivoklátska (Rébl 2010, Januš 2016). V depozitáři NMP jsou zastoupeny
lokality: Rakovník, Strakonice, Sušice, Planá nad Lužnicí, Hluboká nad Vltavou,
Dírná, Písek, Příbram, Skryje, Bílichov, Koda u Berouna, Pyšely, Řevnice, PrahaVokovice, Praha-Hlubočepy, Kostelec nad Černými lesy, Neratovice, Čelákovice,
Seč, Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Trutnov, Staré Buky, Kotelné jámy,
Sobotka, Litomyšl, Jevíčko. Tamtéž je uložen materiál z moravských lokalit: Praděd,
Beskydy – Smrk, Valašské Klobouky, Přerov, Stražisko u Prostějova, Prostějov, Telč,
Brno, Luhačovice, Uherský Brod a Pouzdřany.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Druh může být nalezen na stejných či obdobných lokalitách jako Korynetes caeruleus.
Biologické poznámky: Bionomie tohoto druhu je velmi pravděpodobně stejná nebo
obdobná jako u druhu předešlého (Kolibáč et al. 2005).
Doba výskytu: Pro tento druh uvádějí Kolibáč et al. (2005) dobu výskytu ve vrcholném létě. Ze zkoumaného území jsou k dispozici údaje od první dekády dubna
do první dekády srpna.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k obdobnému způsobu života jako u předešlého
druhu, platí u Korynetes ruficornis stejné zásady ochrany jeho populací.
Poznámka: Taxonomie obou předešlých druhů je řešena v práci Kolibáč (1992).
Rozlišení K. caeruleus od K. ruficornis je velice obtížné a nelze jej jednoznačně stanovit bez determinace podle pohlavních orgánů, nejlépe zkušeným specialistou na
tuto čeleď. V této práci jsou uváděny pouze literární údaje a determinovaný materiál
z muzejních i soukromých sbírek. Sbírkový materiál ze zájmového území nebylo
možno podrobit redeterminaci podle pohlavních orgánů. Zjištěné rozšíření obou druhů je proto nutné přijímat s rezervou.
Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775) (obr. 8)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje, (7161a), 29. 7. 2008, na světelný zdroj, lgt., det.,
coll. Vávra J., 1 ex.; Havraníky, 71 – Papírenské skály, vyhlídka, (7162), 15. 6. 2009, na světelný
zdroj, lgt., det., coll. Sitek T., 1 ex.
Ostatní lokality: Jevišovice, (7061b), 20. 7. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; Černín, 7. 8. 2008,
lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; Znojmo – sběrna, (7162), 15. 7. 1973, lgt. Štraus P., det. Reiter A.,
coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 11. 4. 1925, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Oleksovice
– J okraj intravilánu, (7163a), 4. 8. 2015, lgt. Linhart M., det., coll. Škorpík M., 1 ex.
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Rozšíření: Druh je rozšířen v celém euroasijském prostoru a v severní Africe.
Je znám z Kanárských ostrovů, Maroka, Tuniska a Egypta. V Evropě byl zjištěn
na Iberském poloostrově, ve Francii, Švýcarsku, Německu, Velké Británii, Irsku,
Nizozemsku, Dánsku, státech Skandinávie, Pobaltí, Bělorusku, Itálii, Rakousku,
Slovinsku, Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, severní části evropského Ruska a v Ázerbajdžánu. V Asii žije ve velké části Číny, v Japonsku, Koreji
a na Taiwanu. Ve sbírkách NMP jsou uloženy dokladové exempláře též z Alžírska,
Chorvatska, Bosny, Řecka a Brazílie. Mazur (1975) i Kolibáč et al. (2005) tento
druh označují jako kosmopolitní. Je velmi pravděpodobné, že je rozšířen i v dalších
oblastech světa, odkud není dosud vykazován.
Z České republiky je druh znám například z Čelákovic (MJVM), Plzně, Blšan
u Podbořan, z více lokalit v Praze: Vršovice, Podolí, Krč, Stromovka, dále z Říčan,
Trutnova, Peček a Volar, na Moravě pak z Loštic a Klobouk (NMP). Ve sbírkách
MJVM též lokality: Slušovice, Valašské Klobouky, Zlín. Z Babic u Uherského Hradiště jej uvádí Hubáček (1986).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Může být nalezen všude tam, kde se efemérně vyskytne jeho potrava – mršina s výskytem larev, které jsou potravou tohoto
druhu.
Biologické poznámky: V podmínkách Znojemska nevykazuje vazbu na určitý typ
biotopu. Byl uloven jak v lesostepní doubravě, v suťovém lese, tak na xerotermním
stepním biotopu. Podmínkou pro jeho výskyt jsou kadavery uhynulých jedinců větších zvířat, v nichž probíhají specifické pochody, které vyhovují pronásledovaným
larvám hmyzu. Může vykazovat i tendenci k synantropnímu způsobu života, vzhledem k jeho častým nálezům v kafilerních provozech v minulosti. Mazur (1975)
uvádí, že larvy Necrobia ruficollis napadají larvy červotoče Stegobium paniceum
(L.) i jiných červotočů. Stejný autor uvádí, že imaga na mršinách loví larvy brouků čeledi Dermestidae. Na lokalitě Černín byly dva exempláře nalezeny na mršině
domácího skotu (viz výše). Oba údaje o výskytu v NP Podyjí představovaly přílet
na světelný zdroj (UV světlo). Ze všech tří druhů rodu Necrobia vyskytujících se na
Znojemsku, je tento druh nejméně častý.
Doba výskytu: Po celou vegetační sezónu (Kolibáč et al. 2005).
Ohrožení a ochrana: Kadavery větších uhynulých zvířat jsou v přírodě stále vzácnější i vzhledem k odklonu od extenzivní volné pastvy. Myslivecké a veterinární
předpisy rovněž prakticky znemožňují ponechání uhynulých obratlovců volně v terénu. Rovněž volné skladování uhynulých zvířat v kafilerních provozech již dnes
není možné. Pokud má být zjištěna skutečná míra ohrožení Necrobia ruficollis, bude
nezbytné zjistit jeho potravní vazby v nových podmínkách.
Necrobia rufipes (De Geer, 1775) (obr. 8)
NP Podyjí: Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161a), 17. 6. 2004, lgt., det. Reiter A., coll. JMM,
1 ex.; Lukov, 34 – Gáliš, (7161c), 14. 9. 1995, lgt. Reiter A., det., Jelínek J., coll. Škorpík M., 5 ex.;
19. 9. 1995, lgt. Reiter A., det., Jelínek J., coll. Škorpík M., 5 ex.; 1. 10. 1995, lgt., coll. Škorpík M.,
det., Jelínek J., 4 ex.
Ostatní lokality: Chvalatice – PR Růžový vrch, (7060c), 21. 8. 2011, lgt., det., coll. Kopr D., 1 ex.;
Černín, (7062a), 7. 8. 2008, lgt., det., coll. Kraus Z., mnoho ex.; Znojmo, (7162), 1. 9. 1925, lgt.?,
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det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 10. 7. 1926, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 29. 8. 1927, lgt.
?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 14. 6. 1973, lgt. Štraus P., det. Reiter A., coll JMM, 2 ex.; Šatov
– Peklo, (7262a), 10. 5. 2012, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll JMM, 1 ex.; Dyjákovičky – Ječmeniště, (7262a), 28. 5. 1999, lgt. Reiter A., det. Rolčík J., coll JMM., 1 ex.; Oleksovice – Z okraj
intravilánu, (7063d), na světlo, 20. 7. 2018, lgt., det., coll. Linhart M., 1 ex.; Jaroslavice – mez 1,5
km JZ od obce, (7263c), 3. 5. 2005, lgt., det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; Miroslav – PP Štěpanovský lom, (7063b), 10. 9. 2011, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; Miroslav – Miroslavský rybník,
(7064c), 22. 5. 2007, lgt. Reiter A., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.

Rozšíření: V palearktickém katalogu brouků (Löbl & Smetana 2007) je tento druh
uveden jako kosmopolitní. Kolibáč et al. (2005) uvádějí, že centrem jeho rozšíření
jsou tropické oblasti. V Africe zjištěn v zemích Maghrebu, na Kanárských ostrovech, v Egyptě a Libyi. V Asii žije v Turecku, Saudské Arábii, Tadžikistánu, Íránu,
celé Číně, Indii, Mongolsku, na Sibiři a na Dálném východě, v Japonsku, na Sachalinu a v Koreji. V Evropě se vyskytuje na Iberském poloostrově, v celé západní
Evropě včetně Britských ostrovů, ve všech státech Skandinávie, Pobaltí, střední
Evropy, v Bělorusku, Rumunsku a na Balkáně, v evropské části Ruska, v Zakavkazí
Ve sbírkách NMP jsou deponovány exempláře též z Blízkého východu, Balučistánu,
Kazachstánu, Paraguaye, Brazílie, Mexika, Fidži, jižní Afriky, západní Afriky, Beninu, Keni, Madagaskaru a Ceylonu. Jde zřejmě o nejrozšířenější druh čeledi Cleridae
na světě.
Z České republiky byl publikován např. z Odlezel (Týr 2011), z více lokalit Křivoklátska (Rébl 2010 a Januš 2016) a z PP Kočičí skála na Pálavě (Matuška 2013).
Ve sbírkách NMP jsou zastoupeny lokality: Praha-Smíchov, Praha-Radotín, Praha-Košíře, Poděbrady, Ústí nad Labem, Ostrava a Brno.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Tento druh je nejčastěji sbírán na kadaverech větších zvířat v různorodých biotopech. Byl sbírán na stepních lokalitách, na
vlhkých loukách a v řídkém lese. Nikde tu však není příliš častý. Lze jej očekávat na
všech přírodně zachovalých lokalitách, spíše však v otevřeném terénu.
Biologické poznámky: Druh obývá celou řadu velmi různorodých biotopů. Není
striktně vázán na mršiny, dokáže lovit larvy hmyzu i v takovém substrátu, jako je
plesnivá kopra jak uvádí například Heinze (1983). Na Znojemsku je častější než Necrobia ruficollis, ale není tak častý jako Necrobia violacea, se kterým bývá nalézán
často na stejné lokalitě. Zřejmě má tento druh menší ekologické rozpětí než Necrobia violacea a imaga nejsou k zastižení na starších, vyschlých zbytcích těl obratlovců (Škorpík observ).
Doba výskytu: Na Znojemsku byla imaga tohoto druhu zjišťována od první dekády května do konce srpna. Výskyt po celou vegetační sezónu uvádí Kolibáč et al.
(2005). Výskyt je uváděn z první dekády dubna (Matuška 2013), naopak v první dekádě listopadu jej zjistil Týr (2011). Fenogram který publikoval Niehuis (2013) dokládá výskyt od poloviny dubna do listopadu, s velmi proměnlivou četností výskytu.
Ohrožení a ochrana: Problémem populací našich druhů rodu Necrobia spočívá v malém množství uhynulých obratlovců, jež se nacházejí volně v terénu. Jde
o obecně ekologický problém, protože uhynulá zvířata v krajině vždy představovala
velmi důležitý mikrobiotop. V něm se kromě dravých larev pestrokrovečníků rodu
Necrobia sp. vyskytuje celá řada larev mrchožravých druhů dvoukřídlého hmyzu
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a brouků čeledi Dermestidae (např. Kolibáč et al. 2005), jejich predátorů, ale i dalších druhů hmyzu a dalších bezobratlých, vázaných na hnilobné a jiné procesy. Celá
tato synusie organizmů je z ekologického hlediska specializovaná na využití těl odumřelých obratlovců a v přírodních biotopech má své nezastupitené místo. Jedním
ze základních způsobů využití středoevropské krajiny byla od neolitu volná pastva.
Při ní čas od času docházelo k úhynu zraněných či nemocných zvířat nebo k jejich
stržení predátory. Lze předpokládat, že jednotlivé druhy hmyzu potravně vázané na
zpracování mršin, byly v naší přírodě běžnější.
Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) (obr. 8)
NP Podyjí: Lukov, 98 – obec, (7161a), 22. 6. 2000, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Podmolí, 52 – Šobes, (7161d), 1. – 3. 5. 1997, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Podmolí, 53 – Šobes,
(7161d), 6. 5. 1997, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 19. 7. 2002, lgt. Reiter A., det. Kraus Z., coll.
JMM, 4 ex.; Mašovice, (7161b), 8. 4. 1934, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, 64 –
Cínová hora, (7162a), 28. 4. 1998, lgt., det., coll. Kraus Z., 10 ex.; 22. 6. 2002, lgt., det., coll. Kraus
Z., 2 ex.; 12. 7. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Popice, 77 – vřesoviště, 30. 7. 2002, lgt., coll.
Škorpík M., det., Jelínek J., 1 ex.; Havraníky, 71 – Papírenské skály, vyhlídka, (7161d), 6. 7. 2014,
lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Havraníky, 93 – horní část obce, (7162c), 19. 9. 2018, lgt., det.,
coll. Linhart M., 1 ex.; Hnanice, 86 – Pod Hraběcí horou, sprašová stěna, (7161d), 20. 9. 2009,
lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; Hnanice, 83 – Horecký kopec, (7261b), 24. 5. 2005, lgt. Reiter A.,
det. Škorpík M., coll. JMM, 3 ex.
Ostatní lokality: Lančov – břeh přehrady SZ od obce, (7060c), 3. 6. 2003, lgt. Reiter A., det. Kraus
Z., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, 1926, (7162), lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 14. 6. 1976, lgt.
Štraus Z., det. Reiter A., coll. JMM, 5 ex.; Krhovice – Vraní vrch, (7163c), 5. 5. 2005, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Šatov – Peklo, (7262a), 22. 6. 2012, lgt. Reiter A., det.
Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Dyjákovičky – Ječmeniště, (7262b-d), 9. 4. 1994, lgt., coll. Škorpík
M., det. Jelínek J., 14 ex.; 17. 4. 1995, lgt., coll. Škorpík M., det. Jelínek J., 3 ex.; 24. 4. 1995, lgt.,
coll. Škorpík M., det., Jelínek J., 1 ex.; 27. 4. 1995, lgt., coll. Škorpík M., det., Jelínek J., 2 ex.;
31. 5. 1995, lgt., coll. Škorpík M., det., Jelínek J., 2 ex.; 18. 9. 1995, lgt., coll. Škorpík M., det. Jelínek J., 1 ex.; 18. 4. 1998, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 13. 5. 1998, lgt., coll. Škorpík M., det., Jelínek J., 1 ex.; 16. 5. 1999, lgt. Reiter A., det. Rolčík J., coll. JMM, 1 ex.; 28. 5. 1999, lgt. Reiter A.,
det. Rolčík J., coll. JMM, 1 ex.; Lechovice – Lechovický močál, (7163a), 3. 4. 2007, lgt. Reiter A.,
det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Oleksovice – Z okraj intravilánu, (7063d), na světlo, 20. 7. 2018,
lgt., det., coll. Linhart M., 1 ex.; Jaroslavice – mez 2 km JZ od obce, (7263c), 1. 5. 2003, lgt. Reiter
A., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 13. 4. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., lgt., coll. Škorpík M.,
det. Jelínek J., 4 ex.; 10. 9. 2011. lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Hrušovany nad Jevišovkou,
(7164c), 18. 4. 1972, lgt. Kobylák F., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Jevišovka – tůň u Vrbovny,
(7164d), 5. 7. 2012, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.

Rozšíření: Mazur (1975) jej charakterizuje jako kosmopolitní druh. Dle dostupných
dat (Löbl & Smetana 2007) je centrem jeho rozšíření mírné pásmo Euroasie. V severní Africe zjištěna v Maroku, v Asii je známý ze západní Sibiře, Indie, Mongolska,
z Dálného východu, jižní, východní a severní Číny a z Taiwanu. V Evropě: Iberský
poloostrov, celá západní Evropa, včetně Velké Británie, Irska, Dánska. Celá Skandinávie, Pobaltí, evropská část Ruska. Ve Střední Evropě žije ve Švýcarsku, Německu,
Rakousku, Česku, Polsku, Bělorusku, Maďarsku, Slovinsku a Slovensku. V Jižní
Evropě obývá Itálii, Balkán, Rumunsko, zjištěn i v Ázerbajdžánu.
V České republice se vyskytuje v celém území především v nižších a středních
polohách (faunistická data ze sbírky NMP). Byl zjištěn např. na více lokalitách
Křivoklátska (Rébl 2010), v PR Staré duby u Plešic v údolí řeky Jihlavy (Křivan &
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Obr. 8. Nálezy druhů Necrobia ruficollis ( ), Necrobia rufipes ( ) a Necrobia violacea ( ).
Fig. 8. Records of Necrobia ruficollis ( ), Necrobia rufipes ( ) and Necrobia violacea ( ).

Jelínek 2010) a v PP Kočičí skála na Pálavě (Matuška 2013). V depozitu NMP jsou
zastoupeny exempláře z lokalit: Plzeň Dudlevce, Žatec, Kamýk nad Vltavou, Lešany, Lány, Kladno, Karlštejn, Radotín, Praha Holyně, Uhříněves, Čelákovice, Kárané, Poděbrady, Přerov nad Labem, Pardubice, Kukleny, Piletice, Tanvald, Tišice,
Předonín, Doksy, Slatina nad Zdobnicí. Z moravských lokalit jsou zde zastoupeny:
Moravské Budějovice, Brno, Čejč, Pálava,
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Na Znojemsku jde o nejčastější druh rodu
Necrobia.
Biologické poznámky: Na Znojemsku byl druh nejčastěji nalezen na větších mršinách obratlovců v teplejších, otevřených biotopech, často na stepních trávnících.
Imaga se často vyskytují i na velmi starých vyschlých kadaverech, kde jsou již jen
zbytky svaloviny a kůže. Výskyt na kostech zjistil Týr (2011) v povodí řeky Střely.
Háva & Kovařík (2015) uvádějí, že se larvy a imaga N. violacea živí larvami much
a kožojedů. Jako možnou potravu zmiňují larvy Dermestes frischi Kugelann a
D. undulatus Brahm.
Doba výskytu: Z výše uvedených dat vyplývá, že na Znojemsku se imaga tohoto
druhu vyskytují od začátku května do konce září. Kolibáč et al. (2005) uvádějí, že

144

imaga se vyskytují celou vegetační sezonu. Týr (2011) zjistil výskyt v první dekádě
listopadu. Ve zkoumaném území byla imaga chytána od první dekády dubna do konce září.
Ohrožení a ochrana: Viz komentář u předešlého druhu.
Opetiopalpus scutellaris (Panzer, 1797)
Ostatní lokality: Znojmo, (7162), 1928, lgt. ?, det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Třebíč, (6761), lgt. ?, det.
Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.

Rozšíření: Areál druhu zahrnuje spíše střední a východní části Evropy, západní Asii
např. Kazachstán, ale i Mongolsko. V Africe se vyskytuje od zemí Maghrebu přes
Zair až na jih kontinentu (Mazur 1975, Kolibáč et al. 2005). V Evropě byl zjištěn
v Itálii, Německu, Rakousku, Česku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku,
Bosně a Hercegovině, Pobaltí, jižním Rusku a v Ázerbajdžánu. Mazur (1975) uvádí,
že jen výjimečně jeho areál přesahuje na sever přes tok Dunaje.
V České republice byl tento druh dříve rozšířen pravděpodobně v celém území,
ale v průběhu 20. století postupně zmizel (Kolibáč et al. 2005). Jeho výskyt v Brně-Černovicích je uveden v práci Fleischer (1927–30). Poslední publikovaný nález
pochází ze Slezska z roku 1968 od rybníka Mlynščok z lokality Louky nad Olší (Nohel 1976). Starší nálezy jsou známy též z Litomyšle, Brna a Pouzdřan, ze Slovenska
od Trnavy a z Bratislavy, z Rakouska od Vídně (vše materiál NMP). Pozoruhodné
jsou údaje ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde jsou deponovány
nálezy z lokalit: Dačice, Zoufal V., 1 ex.; Čejč, 8. 1954, Krejcárek, 1 ex.; Holešov,
Krejcárek, 1 ex. Je pravděpodobné, že jeho ústup souvisí se změnami využití krajiny
a podobou obytných a hospodářských objektů venkovských sídel (viz „biologické
poznámky“ níže).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Případný výskyt bude vhodné ověřit ve
východní části okresu na lokalitách, které jsou v dosahu nivy Dyje. Jde například
o návesní nebeské tůňky v intravilánu Hevlína a dále o jámy po těžbě hlín v širším
okolí Hevlína, Hevlínské jezero, Travní dvůr, mokřady v Oleksovicích, Božicích,
Boroticích atd.
Biologické poznámky: Bionomie tohoto druhu není zatím dostatečně poznána.
Mnoho lokalit jeho výskytu se váže na otevřenou krajinu v aridních oblastech.
V práci Fleischer (1927–30) je uvedeno, že v Černovicích u Brna je sbírán na
zdech domů, někdy četně, a že žije v suchém rákosí na bahnité půdě. V úvahu přichází možnost, že vzhledem k nálezům imag sedících na stéblech rákosu obecného
(Phragmites australis (Cav.)) využívají i larvy v našich podmínkách stébla této
rostliny (Kolibáč et al. 2005). Zde by larvy Opetiopalpus scutellaris mohly lovit vývojová stádia hmyzu živícího se pletivy rákosu. Časté nálezy na fasádách budov by
pak mohly souviset s využíváním rákosových rohoží jako konstrukčního materiálu
při úpravě podhledů interiérů v první polovině 20. století. Je ale též možné, že k vegetaci tvořené rákosem obecným nemá přímý vztah a je zde loven pouze náhodně.
Je však velmi pravděpodobné, že má vazbu na biotop menších vodních nádrží, tůní
a mokřadů s bezodtokým režimem, s proměnlivou vodní hladinou a širokým litorálním pásmem, zarostlých makrofytní vegetací. Horion (1953) uvádí jako jeho habitat
zdi starých stodol a kůlen a též uvádí nálezy na květech blízko starých staveb.
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Doba výskytu: Téměř všechny mnou revidované exempláře (NMP a MZM) bohužel
nebyly na lokalitních lístcích opatřeny přesnou datací. Jediný přesně datovaný exemplář v kolekci NMP byl sbírán v Pouzdřanech 2. 8. 1904. exemplář získaný z prosevu
na lokalitě Louky nad Olší (Nohel 1976) pochází z předjaří, zřejmě zde tedy zimoval. Bionomie druhu není známa, sezónní dynamiku vývojového cyklu z ní proto
nelze odvodit. Konkrétní údaj o době výskytu imág na našem území uvádí pouze
Fleischer (1927–30) pro období květen až srpen.
Ohrožení a ochrana: Jeho ochranu lze vztáhnout pouze k existenci biotopů, ve kterých se vyskytoval. Z krajiny postupně zmizely mělké vodní tůně s pozvolnými břehy a bahnitým litorálem porostlé rákosem obecným, kde byl O. scutellaris nalézán.
Ochrana tady může spočívat v budování vysychavých tůní s pozvolnými břehy, bez
rybářského využívání s dostatkem makrofyt, třeba i v podobě napajedel pro pasoucí
se dobytek.
Opilo domesticus (Sturm, 1837) (obr. 9)
NP Podyjí: Lukov, 39 – Nový hrádek, (7161c), 3. 3. 2016, larva v Hedera helix, lgt., det., coll.
Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, 95 – Hradiště – lesík u pivovaru, (7162a), 11. 7. 2017, lgt., det., coll.
Stejskal R., 1 ex.; Konice, 91 – Dlouhá mez, (7162c), 3.-7. 2. 2013, larva ve Vitis vinifera, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 5 ex.; Popice, 77 – vřesoviště, (7162c), 3. 2. 1995, larva v Rosa marginata, lgt.,
det., coll. Vávra J., 1 ex.
Ostatní lokality: Jamolice – údolí 1 km SV od obce, (6963a), 6. 1993, larva v Carpinus betulus,
lgt., det. Kraus Z., coll. Vávra J., 1 ex.; 7. 1993, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Kraus Z.,
2 ex.; 8. 1996, larva v Carpinus betulus, lgt. Kraus Z., det. Rolčík J., coll. Škorpík M., 1 ex.;
8. 1996, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex.; Jevišovice – zámek, (7061b),
28. 7. 2003, lgt., det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; Mikulovice – obec, (7062b), 10. 8. 1994, lgt.,
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 8. 7. 1998, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 8. 7. 1998, lgt., det., coll.
Kraus Z., 1 ex.; Znojmo, (7162), 1. 7. 1935, lgt. ?, det. Kraus. A., coll. JMM, 1 ex.; 28. 7. 1932, lgt.
?, det. Kraus. A., coll. JMM, 2 ex.; 11. 7. 1934, lgt. ?, det. Kraus. A., coll. JMM, 1 ex.; Dyjákovičky
– Ječmeniště, (7262b), 11. 2. 2018, larva ve Vitis vinifera, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

Rozšíření: Vzhledem ke způsobu života jej lze hodnotit jako kosmopolitní druh
(Kolibáč et al. 2005). V Africe byl zjištěn v Maroku, na Madeiře a v Tunisku, v Asii
v Koreji a v oblasti Pekingu. Druh je též rozšířen v nearktické a neotropické oblasti
světa. Například Horion (1953) uvádí, že druh byl zavlečen do Mexika a Kanady.
V Evropě byl zjištěn na Iberském poloostrově, v celé západní Evropě včetně Velké Britanie, v celé střední Evropě, ve Skandinávii kromě Finska, v Rumunsku, na
Ukrajině, ve státech Zakavkazí, na Krymu a v jižním Rusku. Na Balkáně s výjimkou
Řecka (Horion 1953).
V České republice je z poslední doby známý především ze Znojemska (Krása
2015). Ve sbírkách NMP je starší materiál z Polabí (např. z Nymburka a Chrudimi),
v jižních Čechách byl sbírán v Chlumu u Třeboně a Písku (coll. JČM). Z Moravy
pak z Mikulova, Hranic na Moravě, z Prostějova a Tišnova (coll. NMP). Nalezen též
v Břeclavi (coll. RMM) a ve Valašských Kloboukách (coll. MJVM).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Všude v intravilánech obcí ve starých nevyužívaných budovách, v extenzivních ovocných sadech, zejména na exponovaných
vyhřátých svazích, v zanedbaných vinohradech na révě, ve starých exemplářích
břečťanu na budovách, na zarůstajících stepích v soliterních keřích růží i dalších
druzích dřevin.
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Biologické poznámky: V našich podmínkách vykazuje silnou tendenci k synantropii. Horák & Nakládal (2009) obecně uvádějí, že larvy i imaga Opilo domesticus
se živí larvami druhů čeledí Curculionidae (Scolytinae), Ptinidae a Cerambycidae.
Tento druh často žije ve starých krovech a trámech, ale i dalších neudržovaných
dřevěných částech stavebních konstrukcí venkovských budov, pokud jsou osídleny
populací různých druhů červotočovitých brouků (Ptinidae). Hostitelským druhem
jsou též synantropně žijící populace tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus (L.)),
jak zmiňují např. Kolibáč et al. (2005). Sklon k synantropii zjistil u tohoto druhu
Fleischer (1927–30) přičemž uvádí, že jeho larvy se živí larvami dřevních vos
a dřevních brouků. Jak zmiňuje Mazur (1975), byl zjištěn na ovocných dřevinách,
kde jeho larvy pronásledují vývojová stadia bělokaza ovocného (Scolytus rugulosus
(Müller)), bělokaza Scolytus amygdali Guerin, červotoče Anobium punctatum (De
Geer) a tesaříka Gracilia minuta (F.). Potravou populace žijící v odumřelém dřevě
břečťanu obecného (Hedera helix L.) z Nového hrádku, (viz data) jsou zřejmě larvy
červotoče Anobium hederae Ihssen, 1949. Břečťan obecný jako hostitelskou dřevinu uvádějí též Kolibáč et al. (2005). Škorpík vychoval imaga ze dřeva révy vinné
(Vitis vinifera L.), které bylo silně napadeno larvami korovníka révového (Psoa

Obr. 8. Nálezy druhů Opilo domesticus ( ), Opilo taeniatus ( ) a Tarsostenus univittatus ( ).
Fig. 8. Records of Opilo domesticus ( ), Opilo taeniatus ( ) and Tarsostenus univittatus ( ).
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viennensis Herbst) z čeledi Bostrichidae. Biotopem byl dlouho neudržovaný vinohrad na jižně exponované stráni. Vávra vychoval jeden exemplář ze suchého kmínku
růže Jundzilovy (Rosa marginata Kurtto) rostoucí na silikátové stepi znojemských
vřesovišť, napadeného červotoči rodu Hemicoelus a obsazeného též soliterními
Hymenopterami. Souhrn bionomických informací o tomto druhu od mnoha autorů
předkládá Niehuis (2013). Jako hostitelské druhy Opilo domesticus zmiňuje celou
řadu druhů čeledi Ptinidae a dále jako jeden z důležitých pronásledovaných druhů
i larvy tesaříka H. bajulus. Larvy tohoto pestrokrovečníka zřejmě nejsou, díky své
přizpůsobivosti a loveckým schopnostem, vybíravé. Jak dále uvádí tento autor, loví
dokonce i vývojová stadia zavíječe moučného Ephestia kuehniella Zeller, potemníka
moučného Tenebrio molitor L. a mnoha dalších druhů hmyzu.
Doba výskytu: Volně sbíraná imága byla nalezena v červenci a srpnu. Nízký počet
nálezů však neumožňuje vyvodit z této skutečnosti jakékoli závěry. Protože některé
známé populace na Znojemsku žijí synantropně, jsou tepelné podmínky jejich vývoje nejspíše ovlivněny touto skutečností a v lidských obydlích není doba výskytu
nijak směrodatná. Fenogram který uvádí Niehuis (2013), přisuzuje imágům O. domesticus nejvyšší aktivitu od poloviny května do poloviny června a menší vrchol
připadá na první polovinu srpna.
Ohrožení a ochrana: Synantropní populace jsou ohroženy likvidací a přestavbou
starých venkovských budov, jejichž obytná i hospodářská funkce již nevyhovuje
dnešním nárokům. Populace žijící na vnějších pláštích budov, například na břečťanu popínavém (Hedera helix L.), jsou ohroženy z podobných důvodů. Mizí ale
i biotopy O. domesticus ve volné krajině. Staré extenzivní ovocné sady s proschlými
větvemi, zanedbané vinohrady a podobné biotopy, jsou stále častěji přeměňovány
na intenzivní pozemky zemědělské výroby a ve volné krajině již žádné nepřibývají.
Je tedy velmi pravděpodobné, že celkový stav populace O. domesticus má sestupný
trend. Jedním z možných konkrétních opatření pro tento druh ve volné krajině je
ponechávání starých hlav révy vinné (V. vinifera) v okolí produkčních vinic (Krása
2015). V tomto případě O. domesticus můžeme označit jako deštníkový druh pro celou řadu zajímavých, vzácných a ohrožených druhů saproxylického hmyzu vázaného
na vývoj v révě vinné.
Opilo mollis (Linnaeus, 1758) (obr. 10, 11)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje, (7161a), 1. 11. 1992, v kukelní kolébce v Quercus
sp., lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; 11. 5. 1994, lgt., det. Bílý S., coll. NMP, 5 ex.; 12. 5. 1994, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 3. 5. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 12. 5. 1995, lgt., det., coll.
Škorpík M., 3 ex.; Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje, severní suťové pole, (7161a), 10. 4. 2011,
larva v Abies alba, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje, 80 m J od
Obelisku, (7161a), 17. 4. 2009, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 10. 4. 2011,
larva v Crataegus laevigata, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 5 – Braitava, (7160b),
3. 12. 1994. zimující imago v borce Abies alba, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; 3. 12. 1994, larva
v Tilia cordata, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 1. 7. 1995, lgt. Škorpík M., det. Jelínek J., coll.
Škorpík M., 1 ex.; 14. 5. 1997, lgt. Reiter A., det. Jelínek J., coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 6. 1999, lgt.,
det., coll. Škorpík M.; 2. 6. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 29. 6. 2010, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; 11. 7. 2013, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 5 – les u Lusthausu,
(7160b), 30. 6. 2018, lgt., Sitek., det., Vávra J., coll. Sitek T., 1 ex.; Čížov, 100 – obec, (7161a),
27. 6. 2004, lgt., det., Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; 11. 5. 2008, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll.
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JMM, 1 ex.; 11. 1. 2006, imago v Juglans regia, lgt., det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; Čížov, 27
– seč pod Hardeggskou silnicí, (7161a), 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Čížov, 26 – Ústí
Klaperova potoka, (7161a), 9. 7. 2013, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Lukov, 31 – Sloní hřbet,
(7161a), 3. 3. 2003, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 2004, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll.
Křivan V., 1 ex.; 25. 5. 2011, larva v Cornus mas, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Lukov, 35 – Gáliš,
seč u louky, (7161a), 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
22. 6. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 6. 7. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 9. 5. 2015, lgt., det.,
coll. ENTU, 2 ex.; 23. 5. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 20. 6. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
4. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Lukov, 36 – Vraní skála, (7161a), 2. 6. 1995, lgt. Škorpík,
det. Jelínek J., coll. Škorpík M.; 2. 6. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 7. 2006, lgt.,
det., coll Křivan V., 1 ex.; Lukov, 98 – obec, (7161a), 18. 5. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.;
Podmolí, 40 – Žlebský potok, (7161d), 1995, lgt., det., coll.?, 1 ex.; Podmolí, 45 – Barák, (7161d),
11. 9. 2015, 10. 7. 2010, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Podmolí, 45 – seč pod Barákem, (7161d),
27. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 4. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 22. 7. 2015, lgt.,
det., coll. ENTU, 2 ex.; Podmolí, 44 – u Milíře, alej u roty, (7161d), 17. 6. 2013, lgt., det. Stejskal R., coll. JMM, 1 ex.; Podmolí, 44 – V od Velkého Fišegrámu, (7161d), 3. 6. 2017, 10. 7. 2010,
lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Podmolí, 44 – 330 m V od vyhlídky Železné schody, (7161d),
10. 4. 2011, larva v Crataegus laevigata, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 10. 4. 2011, larva v Robinia
pseudoacacia, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 25. 9. 2011, larva v Corylus avellana, lgt., det., coll.
ENTU, 1 ex.; Podmolí, 49 – seč u Lipinské louky, (7161d), 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
10. 8. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 6. 7. 2013, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; 23. 5. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 20. 6. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 4 ex.;
4. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 22. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 2. 8. 2015, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 49 – Lipina, (7161d), 23. 6. 2016, 10. 7. 2010, lgt., det., coll. Vávra J.,
3 ex.; Podmolí, 50 – Lipina u cesty pod hranou, (7161d), 18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí, 50 – Lipina svah pod cestou, (7161d), 26. 5. – 18. 6. 2015,
lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 2 ex.; 18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J.,
coll. VÚKOZ, 4 ex.; Podmolí, 50 – Lipina, JZ hrana meandru u starých drátů, (7161d), 18. 6.
–31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Podmolí, 50 – Lipina, JZ okraj slepého meandru, (7161d), 23. 4. –26. 5. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; 26. 5.
– 18. 6. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 2 ex.; Podmolí, 50 – Lipina, J svah meandru pod hranou, (7161d), 18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 3 ex.; Podmolí, 50 – Opuštěný meandr, 20. 6. 1996, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; Podmolí, 52 – Šobes,
(7161d), 29. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 5. 1996, lgt., det. Jelínek J., coll. NMP, 1 ex.;
8. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 17. 6. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 20. 6. 1999,
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 3 ex.; 27. 5. 2001, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 2 ex.; 29. 6. 2005, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 1. 8. 2009, (UV světlo), lgt., det.,
coll. Sitek, 1 ex.; 24. 12. 2010, larva, ex Quercus sp., lgt., det., coll. Skořepa L., 1 ex.; Znojmo-Hradiště, 61 – nad lomem, (7162a), larva, 12. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 26. 5. 2006
lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; Znojmo-Hradiště, (7162a), 16. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Kraus
Z., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, 80 m V od Velínovy chaty, (7162a), 25. 9. 2011, larva
v Pyrus communis, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, 100 m JV od Velínovy
chaty, (7162a), 1. 6. 2010, larva v Pyrus communis, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Sedlešovice, 69
– Kraví hora, (7162c), 13. 11. 2005, v kukelní kolébce Betula pendula, lgt., det., coll. Vávra J.,
1 ex.; Popice, 76 – Popický rybník, (7162c), 16. 6. 1989, v kukelní kolébce Alnus glutinosa, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Popice, 77 – vřesoviště za kaplí, (7162c), 7. 5. 1994, lgt., det., coll.
Batelka J., 2 ex.; 1. 4. 2006, larva v Quercus sp., lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.;
Popice, 72 – Sealsfieldův kámen, (7162c), 29. 6. 1916, lgt., det., coll. Konvička O., 1 ex.; Havraníky, 78 – vřesoviště u Kundrátovy pastviny, (7162c), 23. 4. 2018, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.;
Havraníky, 71 – hrana nad Papírnou, (7161d), 5. 7. 1994, lgt., det., Mikát M., coll. MVČ, 1 ex.;
Havraníky, 71 – Papírenské skály, vyhlídka, (7161d), 18. 6. 2009, lgt. Sitek T., det. Vávra J., coll.
Sitek T., 1 ex.; 10. 7. 2010, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; 10. 7. 2010, lgt., det., coll. Sitek T., 1 ex.;
Havraníky, 72 – cesta k Papírenským skalám, (7161d), 22. 9. 2016, 10. 7. 2010, lgt., det., coll.
Vávra J., 1 ex.; Hnanice, 86 – seč u Daníže pod Hraběcí horou, (7161d), 1. 8. 2016, lgt., det., coll.
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Kopr D., 1 ex.; Havraníky, 78 – Staré vinice, (7161d), 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.;
Hnanice, 87 – Fládnitzká chata, (7161d), 22. 7. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Hnanice,
87–290 m SV od Fládnitzké chaty, (7161d), 10. 4. 2011, larva v Corylus avellana, lgt., det., coll.
ENTU, 2 ex.
Ostatní lokality: Uherčice – zámecký park, (7059d), 17. 6. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.;
Dešov – PR Suchá hora, (7060a), 25. 4. 2014, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Bítov
– alej u hradu, (7060c), 24. 6. 2012, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Chvalatice
– PR Růžový vrch, (7060c), 10. 7. 2013, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 11. 2011 imago
v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Skořepa L., 3 ex.; Chvalatice – Růžový vrch, 10. 7. 2013, lgt.,
det., coll. Škorpík M.; Rudlice – Rudlické kopce, (7062a), 12. 6. 2013, lgt. det. Stejskal R., coll.
JMM, 1 ex.; Vevčice – Vevčické kopce, (7062a), 4. 5. 2014, lgt. det. Stejskal R., coll. JMM, 1 ex.;
Mikulovice – Mikulovický les, (7062b), 6. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Mikulovice,
(7062b), 28. 5. 1998, lgt., det. Kraus Z., JMM, 1 ex.; 7. 8. 1998, lgt., det. Kraus Z., JMM, 1 ex.;
18. 6. 1999, lgt., det. Kraus Z., JMM, 1 ex.; Horní Kounice – 1 km S od obce, (6962d), 10. 6. 2018,
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Žerotice – silniční alej S od obce, (7063c), 28. 4. 2018, lgt., det.,
coll. Linhart M., 12 ex.; 28. 4. 2018, lgt. Linhart M., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; Znojmo, (7162),
30. 7. 1926, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Senorady, 1936, (6863c-d), lgt.?, det.?, coll.
MZM, 1 ex.; Vedrovice – 1 km SV od obce, (6964c), 17. 6. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.;
Hrabětice – Travní dvůr, (7264b), 16. 6. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex; NP Thayatal, 23
– Umlaufberg, (7161c), 29. 5. 2010, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.

Obr. 10. Nálezy druhu Opilo mollis.
Fig. 10. Records of Opilo mollis.
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Obr. 11. Pestrokrovečník Opilo mollis dokáže osídlit velmi různorodé biotopy s porosty starších
dřevin (foto Filip Trnka).
Fig. 11. Opilo mollis is able to occupy a wide range of habitats with older tree stands (photo Filip
Trnka).

Rozšíření: Jde o kosmopolitní druh, který je se dřevem zavlékán do celého světa (Mazur 1975). V Asii byl zjištěn v Číně, na Taiwanu, v Japonsku, v Koreji.
Alexander (2002) zdůrazňuje, že druh nebyl zatím zjištěn v Turecku a na Blízkém
východě. V Evropě se vyskytuje na Iberském poloostrově, dále v západní Evropě
včetně jižní Anglie a Walesu (Horion 1953), v Dánsku, Norsku, ve státech Pobaltí,
v severním Rusku, v celé střední Evropě, Slovinsku, na Balkáně, v Rumunsku, jižním Rusku a v Zakavkazí.
V České republice se vyskytuje téměř na celém území mimo vyšší horské polohy. Druh byl zjištěn na více lokalitách Křivoklátska (Rébl 2010), v Teplicích
(Krásenský 2009), na Velkém Blaníku (Špryňar 2007) a v údolí Únětického potoka u Suchdola (Háva & Kovařík 2015). Ve sbírkách NMP je deponován materiál například z těchto lokalit: Abertamy, Příbram, Nová Huť, Roztoky u Křivoklátu,
Žloukovice, Karlštejn, Závist, Lojovice, Lichnice, Třebestovice, Česká Kubice,
Strakonice, Křinec, Vlašim, Bělá pod Bezdězem, České Budějovice, Poněšická
obora, Chlum u Třeboně, Tomice, Černošice, Hradec Králové, Sobotka. Ve sbír-
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kách JČM jsou zastoupeny lokality: Prachatice, Voseky u Prachatic, Tupesy
u Netolic, Klabava, Ctiboř, Nedabyle a Hluboká nad Vltavou. Sbírán též v Českém
Brodě (coll. Škorpík). Na Moravě a ve Slezsku: Rožnov pod Radhoštěm, Frýdek –
Místek, Smrk v Beskydech, Valašské Klobouky, Střelice u Brna, Brno Řečkovice,
Pohansko u Břeclavi (coll. NMP). Na Moravě též z Břeclavi, Lednice, Charvatské
Nové Vsi, Podivína a Randezvous od Valtic (Kolibáč 1996b). Další lokality na
Moravě: Buchlovice – PR Holý kopec (Horsák et al. 2001), Babice – Kněžposký les
(Hubáček 1986), Perná a Želetava (coll. RMM).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Výskyt tohoto druhu je na Znojemsku podchycen velmi nedostatečně. V našich podmínkách jde o značně rozšířený druh, který
může být ověřen na mnoha dalších místech zájmového území všude na Znojemsku
a přilehlých oblastech.
Biologické poznámky: Jde o velmi přizpůsobivý druh. Tato schopnost mu umožňuje obývat velmi širokou škálu biotopů s různorodými typy vegetace. Podmínkou
je výskyt odumírajícího a odumřelého dřeva listnáčů, v němž ve větším počtu probíhá vývoj saproxylofágních brouků, např. červotočů, nosatců a tesaříků. V našich
podmínkách byl prokázán výskyt u červotočů Xestobium rufovillosum (De Geer),
řídce pak u Ptilinus pectinicornis (L.) a Anobium punctatum (De Geer) jak zjistili
Haustein & von Laar (2007). Prodělává vývoj též u nosatců rodu Pissodes Germar
(Kolibáč et al. 2005). Jako potravu larev Opilo mollis uvádí Fleischer (1927–30)
kukly Pissodes notatus (F.). Na vývoj u brouků čeledí nosatcovitých (Curculionidae)
a hrbohlavovitých (Lyctinae) poukazuje Mazur (1975). Jako jeho potravu uvádí
Cymorek 1974 druh Sinoxylon perforans (Schrank) z čeledi Bostrichidae. Becker
(1954) uvádí jako kořist larvy tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus (L.)). Je velmi pravděpodobné, že se v našich podmínkách vyvíjí u mnoha dalších druhů brouků
více čeledí, kteří mají podobnou strategii vývoje. Jde o jeden z nejhojnějších druhů
vázaných svým vývojem na odumřelé dřevo. Inklinuje k noční aktivitě, při vhodných
podmínkách přilétá i na světelné lapače (Škorpík observ.). Vývoj tohoto druhu je minimálně dvouletý, takže přezimuje buď ve stadiu larvy, nebo jako dospělec v kukelní
komůrce či mimo ni (Vávra pers. comm.). Tomu odpovídají nálezy zimujících imág
z prosince 1994 (Vávra lgt. et coll.), či z ledna 2006 (lgt. Reiter, coll. JMM).
Doba výskytu: Podle výše uvedených dat se imago v našich podmínkách vyskytuje
od poslední dekády dubna do první dekády srpna.
Ohrožení a ochrana: Klíčem k ochraně druhu je zachování různorodých listnatých
porostů s dostatkem odumřelého a odumírajícího dřeva, které není odstraňováno.
Jeho biotopem jsou často i aleje, extenzivní ovocné sady a zahrady, zámecké parky,
ale i potoční olšiny, hráze rybníků a starší listnaté lesní porosty.
Opilo pallidus (Olivier, 1795) (obr. 12, 13)
NP Podyjí: Lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161a), 10. 7. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Podmolí, 49 – Lipina, (7161d), 24. 6. 2016, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Podmolí, 50 – Lipina,
(7161d), 18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det., coll. Brestovanský J., 1 ex.; Podmolí, 50 – Lipina, (7161d),
18. 7. 2003, lgt., det. Stejskal R., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det., coll. Brestovanský J., 2 ex.; Podmolí, 50 – opuštěný meandr, horní hrana, 250 m V od železných schodů,
(7161a), 8. 8. 2009, larva v Crataegus laevigata, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 50 – Lipi-
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na svah pod cestou, (7161d), 18. 6. – 31. 7. 2015, lgt., det. Brestovanský J., coll. VÚKOZ, 3 ex.;
Podmolí, 52 – Šobes, (7161d), 4. 7. 1994, lgt., det., coll. Mikát M. 1 ex.; 11. 7. 1994, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 1 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; 19. 7. 1995, lgt. Škorpík M., det.
Jelínek J., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 8. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 17. 6. 1999, imago
v Quercus pubescens, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.;
28. 7. 2001, lgt. Hlásek J., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, (7162a), 21. 7. 2013,
lgt., det., coll. Škorpík M. 1 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, 80 m V od Velínovy chaty, (7162a),
8. 8. 2009, larva v Pyrus communis, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Popice, 77 – vřesoviště, 770 m
Z od fary, (7162d), 2. 7. 2010, larva v Pyrus communis, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Popice, 77
– vřesoviště u kaple, (7162d), 3. 2. 1995, larva v Cytisus scoparius, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.;
Havraníky, 93 – okraj obce, (7162d), 14. 12. 1992, larva v Corylus avellana, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.
Ostatní lokality: Příšťpo, (6961b), 27. 7. 2011, lgt., det., Peřinková P., coll. MVT, 1 ex.; Dyje,
(7162d), 6. 2016, larva v Tilia cordata, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Dyjákovičky – Ječmeniště, (7262b), 4. 7. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 21. 7. 2006, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.;
Vevčice – Vevčická stráň, (7062a), 4. 1993, larva v Rosa canina, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.;
Mikulovice, (7062b), 18. 6. 1999, lgt., det. Kraus Z., coll JMM, 1 ex.; Vedrovice – les 600 m SV
od obce, (6964d), 22. 5. 2006, na světlo, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Božice – za rybníkem,
(7163d), 22. 6. – 17. 7. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; 9. 8. – 11. 9. 2013, lgt., det.
Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.

Rozšíření: Areál druhu zahrnuje severní Afriku, kde byl druh nalezen v Alžírsku,
Asii kde žije na Kypru a v Turecku a Evropu, kde se vyskytuje ve Španělsku, Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu, Itálii, Rakousku, Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, ve státech Balkánu, v Rumunsku, Moldavsku a na Ukrajině.
V České republice žije v teplých oblastech. V Čechách byl nalezen v PR Roztocký háj (Háva & Kovařík 2015), na Křivoklátsku u Nižbora (lgt. et coll. Škorpík),
v Českém středohoří v Církvicích a Dobroměřicích (coll. Moravec) a na Českobudějovicku – Nedabyle u Českých Budějovic (coll. Kletečka). Dále známy lokality
v Polabí: Čelákovice a Káraný, též sbírán v Praze a v Poříčanech (vše NMP). Na
Moravě se vyskytuje v jihomoravských (Kaděra 2011) a středomoravských úvalech
a též na lokalitách v Prebohemiku (viz data). Lokality Lednice, Podivín a Křivé
jezero uvádí Kolibáč (1996b). V depozitáři NMP je materiál z lokalit: Chornice,
Mutěnice a Valtice. Znám je též z Kurdějova a Břeclavi (coll. RMM) a Bzence (coll.
MJVM).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Lze se domnívat, že Opilo pallidus se vyskytuje v zájmovém území všude tam, kde rostou zachovalé teplomilné doubravy
a kde nalezneme extenzivní ovocné sady na teplých stanovištích. Lze jej též očekávat v lužních galeriových lesích kolem Dyje východně od Znojma, v lužních porostech na Travním dvoře atd.
Biologické poznámky: Tento druh je náročný z hlediska výběru biotopu. Lze se
s ním setkat na teplých stanovištích s porosty teplomilné vegetace a ve střední Evropě se vyskytuje pouze řídce. Mazur (1975) uvádí, že larva žije převážně ve vrcholkových větvičkách dubů (Quercus sp.) a ovocných stromů. Scholz (1932) zmiňuje
vývoj v prosychajících větvích v korunách dubů (Quercus sp.). Kaděra (2011) se
domnívá, že na jižní Moravě jsou jeho původním biotopem prosychající duby (Quercus sp.). V souvislosti s nástupem tracheomykózy na jilmech (Ulmus sp.) se začal
hojně vyskytovat na této dřevině, kdy napadá vývojová stadia brouků využívajících
odumírající jilmy ke svému vývoji. Niehuis (2013) publikoval další hostitelské dře-
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viny, kdy pro střední Evropu jsou aktuální: dub pýřitý (Quercus pubescens Willd.),
růže (Rosa sp.), réva vinná (Vitis vinifera L.), ořešák královský (Juglans regia L.)
a habr obecný (Carpinus betulus L.). Škorpík nalezl v polovině června v lokalitě
Šobes (viz data), vykusující se imago z tenčí větve dubu pýřitého (Quercus pubescens Willd.). Větev byla silně obsazena vývojovými stadii krasce Agrilus angustulus
(Illiger, 1803). Škorpík vychoval imago Opilo pallidus z vrcholových větviček dubu
zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) z Křivoklátska od Nižbora, společně s velkým počtem imag tesaříka Phymatodes pusillus (F.). Další bionomické informace
přináší práce Kolibáč et al. (2005), v níž jsou jako nejčastější dřeviny pro vývoj
larev zmíněny dub (Quercus sp.), jilm (Ulmus sp.) a svída krvavá (Cornus saguinea
L.). Jako hostitelské druhy jsou v této práci uvedeny např. Molorchus umbellatarum
Schreber, (Cerambycidae) a Lichenophanes varius Illiger (Bostrichidae). Další poznatky přinesl výzkum Entomologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích:
jako dosud nepublikované hostitelské dřeviny byly zjištěny hloh obecný (Crataegus
laevigata (Poir.)), janovec metlatý (Cytisus scoparius (L.)), líska obecná (Corylus
avellana L.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) a hrušeň obecná (Pyrus communis L.).
Imaga jsou často sklepána z tenčích dubových větví (Škorpík observ.), občas přiletí
i na světelný zdroj. Další hostitelské druhy brouků uvádí Niehuis (2013). Jsou to

Obr. 12. Nálezy druhu Opilo pallidus.
Fig. 12. Records of Opilo pallidus.
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Obr. 13. Imaga Opilo pallidus lze velmi vzácně nalézt především v teplomilných doubravách, extenzivních ovocných sadech a lužních lesích (foto Václav Křivan).
Fig. 13. Opilo pallidus adults can be found very rarely, especially in thermophilic oak woods, extensive orchards and alluvial forests (photo Václav Křivan).

například: tesaříci Oberea linearis L., Phymatodes alni (L.) a Grammoptera abdominalis (Steph.). Schmidl (1997) zjistil odchovem z větví Pinus sp. další potenciální
druhy kořisti: krasce Chrysobothris igniventris Rtt., červotoče Ernobius mollis (L.),
tesaříka Callidium aeneum (Gerr.), nosatce Magdalis rufa Germ, a kůrovce Pityogenes bidentatus (Hbst.).
Doba výskytu: Z dat uvedených v této práci vyplývá, že tento druh se kuklí až
v průběhu jara a ze dřeva vylézá v průběhu června (Škorpík observ. et lgt.). Data nálezů imag jsou pozdější než u předešlého druhu (Opilo mollis). Dospělci se v zájmovém území v přírodě vyskytují od poloviny června do poloviny srpna.
Ohrožení a ochrana: Klíčovým momentem ochrany tohoto druhu je ochrana pestrých zachovalých teplomilných biotopů, zejména zakrslých rozvolněných doubrav,
xerotermních lad a starých extenzivních sadů, které nejsou arboristicky ošetřovány.
Tento druh by mohl být využíván v ochraně přírody i jako předmět ochrany v maloplošných chráněných územích. Mohl by být chápán i jako deštníkový druh teplomilných extenzivních sadů, zejména při obraně před nadměrným odstraňováním
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odumírajících větví a jejich převodu na intenzivnější formy hospodaření. Konkrétní
příklad uvádí Kaděra (2011). V oblasti lesního komplexu na soutoku Moravy a Dyje byl Opilo pallidus častým druhem na jilmech až do doby, kdy se součástí těžební
činnosti stalo kompletní pálení klestu. Poté rychle vymizel. V hospodářských porostech, kde se tento druh vyskytuje, by tedy měla být část klestu ponechávána k samovolnému zetlení.
Opilo taeniatus (Klug, 1842) (obr. 9)
NP Podyjí: Znojmo, 61 – Hradiště, (7161a), 11. 2. 2002, larva, v Euonymus europaeus, lgt., det.,
coll. Škorpík M. 1 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, (7161c), 6. 1977, larva v Cytisus scoparius,
lgt. Hladil J., det. Kolibáč J., coll. MZM, 1 ex.

Rozšíření: Druh zasahuje od jihovýchodu do střední Evropy a byl zjištěn v Rakousku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Nejdále na západ je rozšířen ve
Slovinsku a Itálii. Na Balkáně je znám z Bosny a Hercegoviny, Albánie, Makedonie,
Bulharska a Řecka. Žije též v Rumunsku, jižním Rusku a proniká až do Zakavkazí
a Turecka, v severní Africe žije v Libyi. Jako nový druh pro Rakousko byl tento
druh publikován od Klagenfurtu až v práci Gerstmeier (1992). Jako submediteránní
element jej označuje Kolibáč (1996b).
V Česku byl druh dosud zjištěn na Břeclavsku: v Mikulově, v Lednici (Kolibáč et
al. 2005), v Bulharech (Kolibáč 1996b) a v Milovicích (Kodýtek 1976). Uváděn je
i z Hodonína (Kolibáč et al. 2005). Znojemské nálezy zpřesňují informace o severní
hranici jeho areálu, která zřejmě probíhá jižní Moravou od Znojma přes Pavlovské
kopce až po Hodonín. Pokračováním známé severní hranice jeho rozšíření směrem
na východ je slovenská lokalita Hlohovec (Kolibáč et al. 2005). Jeho rozšíření na
našem území však zatím není dostatečně objasněno a Opilo taeniatus může být nalezen na dalších jihomoravských lokalitách v Dyjskosvrateckém a Dolnomoravském
úvalu.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Další lokality, na nichž by mohl být nalezen tento druh, budou mít zřejmě obdobný charakter jako dvě lokality již objevené
– stepní a vřesovištní lada s výskytem xerotermní vegetace a teplomilných křovin.
Takové lokality se vyskytují v okolí Znojma. Je to například Mašovická střelnice,
celý východní okraj Národního parku Podyjí, Načeratický kopec atd. Dále jsou
vhodnými lokalitami stepní lada kolem Vevčic a Rudlic, výchozy Krhovického krystalinika, komplex Miroslavských kopců a lesostepi navazující na kaňon Rokytné
u Moravského Krumlova.
Biologické poznámky: Zajímavá je skutečnost, že zatím všechny nálezy tohoto druhu na jižní Moravě vykazují vazbu na malé druhy čeledi Cerambycidae, zatímco biotopy, kde byl druh nalezen, jsou dosti různorodé. Byla například zjištěna vazba na
Menesia bipunctata (Zoubkov) v Hodonínské dúbravě (Kolibáč et al. 2005, Habarta pers. comm.). Vzhledem k tomu, že tento tesařík je monofágem na krušině olšové (Frangula alnus Mill.), vyplývá z toho i vazba Opilo taeniatus na tuto dřevinu.
Z lokality Milovice byl vychován jeden exemplář z větví společně s Glaphyra umbellatarum (Schreber) a Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher), jak uvádí Kodýtek (1976) a též Sláma (1998). Na lokalitě Hradiště u Znojma byl odchován
z větví brslenu evropského (Euonymus europaeus L.) napadených tesaříkem Stenho-
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malus bicolor (Kraatz) a na vřesovišti u Popic z čilimníku metlatého (Cytisus scoparius (L.)), v jehož větvích a kmíncích žije populace Deilus fugax (Olivier). Ve stejném habitatu ale žijí i krasci Anthaxia chevrieri Gory et Laporte, Agrilus antiquus
croaticus Abeille de Perrin, ale i některé druhy čeledí červotočovití (Anobiidae), nosatcovití (Curculionidae) a kůrovcovití (Ipinae), viz například Simandl & Kletečka
(1987), takže je možná potravní vazba i na tyto druhy. U Hlohovce na Slovensku byl
vychován z lípy (Tilia sp.) společně s kozlíčkem Exocentrus lusitanus (L.), jak uvádějí Kolibáč et al. (2005). Vazbu na druhy čeledi Cerambycidae zmiňují také Horák
& Nakládal (2009). Další hostitelské druhy rostlin uvádí Gerstmeier (1992), konkrétně smrk ztepilý (Picea abies (L.)) a pryšec (Euphorbia characias (L.)). Niehuis
(2013) uvádí Ficus carica L., Quercus ilex L., Juniperus sp. a Cupressus sempervirens L., které se s výjimkou mandloně obecné (Prunus dulcis (Mill.)) vztahují ke
středomořským biotopům.
Doba výskytu: Všechna nečetná imaga, která byla dosud zjištěna na území České
republiky, pocházela z chovu ve dřevě přeneseného do domácích podmínek z přírody. Z tohoto důvodu se zatím nedá říci nic konkrétního o době aktivity imag ve
volné přírodě.
Ohrožení a ochrana: Na lokalitách výskytu (viz výše) je tento druh dostatečně
chráněn režimem ochrany Národního parku Podyjí. Jisté nebezpečí by mohlo spočívat v zarůstání těchto lokalit dřevinnou vegetací a je proto třeba zohlednit nároky
tohoto druhu v plánech péče o příslušné lokality.
Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792) (obr. 9)
Ostatní lokality: Znojmo-Oblekovice – Načeratický kopec, (7162c), 8. 9. 2018, lgt., det., coll.
Stejskal R., 1 ex.

Rozšíření: Rozšíření tohoto kosmopolitního druhu shrnuje Niehuis (2013): Chile,
Argentina, Mexiko, Galapágy, Haiti, Bermudy, Guadalup, Spojené státy americké –
Pensylvanie, Austrálie, Japonsko, Filipíny, Srí Lanka, Rwanda a Kapverdy. Dle Löbl
& Smetana (2007) žije též v severní Africe (Alžírsko, Tunisko a Egypt), z asijských
států žije v severní Indii, v jihovýchodní Číně, na Taiwanu, v Japonsku a Koreji.
Dle práce Habarta (2017) se vyskytuje též v Indonésii (Jakarta). Ve sbírkách NMP
také materiál z Brazílie (Sao Paulo) a Thajska. V Evropě byl druh zjištěn na Iberském poloostrově, ve Francii, Švýcarsku, Německu, Belgii, Itálii, Česku, Rakousku,
Maďarsku, Slovensku, Polsku, Slovinsku, Řecku, v Zakavkazí a v evropské části
Ruska (Löbl & Smetana 2007). Známý je též z Bosny (NMP). Horion (1953) uvádí
i výskyt ve Finsku, na jihu Velké Británie a v Rumunsku. Z pravděpodobného centra
rozšíření v jihovýchodní Asii je druh se dřevem zavlékán do mnoha míst světa.
Na našem území byl Tarsostenus univittatus zjištěn v Pražském okolí (Kolibáč
et al. 2005). V roce 1995 byl nalezen na Moravě v provozu kordárny ve Velké nad
Veličkou, kam byl transportován spolu s dřevěnými paletami z indonéské Jakarty
(Habarta 2017).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Vzhledem k jeho způsobu života může
být tento druh objeven kdekoli, zejména v sídlech, průmyslových halách, skladech
a provozech, kde se zpracovává a distribuuje dřevo a výrobky z něj. Nutnou pod-
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mínkou je, aby dřevo bylo napadeno vhodnými druhy xylofágů níže jmenovaných
čeledí. Může žít ale i v přírodním, člověkem jen pozměněném biotopu (viz níže).
Biologické poznámky: Jak uvádí Grandi (1951), přednostní kořistí T. univittatus
jsou různé druhy rodu Lyctus sp. (Bostrichidae: Lyctinae). Pronásleduje ale také jiné
druhy čeledi Bostrichidae, zejména z rodů Rhizopertha sp. a Dinoderus sp. V Arménii pozoroval Iablokov-Khnzorian (1975) tohoto pestrokrovečníka na větvích
ořešáku královského (Juglans regia L.) silně napadeného druhem Lyctus suturalis
Fald. Geis (2001) pozoroval v lužním lese u Rýna lov T. univittatus na Trogoxylon
impresum (Comolli), L. linearis (Goeze), L. brunneus (Stephens) a L. cavicollis
(Le Conte). Hostitelské dřeviny zjištěné v evropských podmínkách shrnuje Niehuis
(2013). Jsou to: platan (Platanus × hybrida), trnovník akát (Robinia pseudoaccacia
L.), dub červený (Quercus rubra L.), třešeň ptačí (Prunus avium (L.)), dub zimní
(Q. petraea (Matt.)) a réva vinná (Vitis vinifera L.). Dobře zdokumentovaný nález
z Velké nad Veličkou (viz výše), se týkal palet napadených tropickými druhy xylofágních brouků (Lyctinae), u nichž se tento druh vyvíjel. Se zvyšujícím se objemem
přepraveného zboží, nenáročností tohoto druhu a jeho schopností se šířit, může být
nalezen všude tam, kde dochází k manipulaci a zpracování exotického dřeva. Je také
možné, že i v klimatických podmínkách České republiky může docházet k přežívání
populace tohoto druhu ve volné přírodě, podobně jako v jižních oblastech Německa.
Výše uvedený nález z Načeratického kopce by mohl být takovým příkladem a bude
vyžadovat dalších potvrzení.
Doba výskytu: U synantropních populací je tento údaj jen těžko vyhodnotitelný
a závisí na konkrétních podmínkách místa výskytu. Fenodiagram, který publikoval
Niehuis (2013) pro podmínky jižních oblastí Německa, ukazuje nejintenzivnější výskyt T. univittatus od poloviny června do poloviny července.
Ohrožení a ochrana: Tento druh je veden v Červeném seznamu bezobratlých živočichů ČR (Rolčík 2005) jako druh kriticky ohrožený. Pokud bude zjištěna rozmnožující se populace synantropních v podmínkách, je její ochrana otázkou přežívání
hostitelského druhu a závisí na dohodě s majitelem objektu. Jestliže bude nalezena
populace ve volné krajině lze na tuto skutečnost upozornit místně příslušný orgán
ochrany přírody a doporučit způsob ochrany konkrétního biotopu. Tím může být
v případě Načeratického kopce například i neudržovaný vinohrad.
Poznámka: exemplář Tarsostenus univittatus byl nalezen náhodně, kdy pravděpodobně přiletěl na step Načeratického kopce z intravilánu či ze záhumení blízké obce
Oblekovice. Není ale vyloučeno, že jeho habitat je zcela přírodní, vhodné jsou například porosty teplomilných křovin na západním okraji Načeratického kopce. Bude
třeba učinit pokus o prověření potenciálních synantropních biotopů v této obci, ale
i prověřit porosty teplomilných dřevin na úpatí této lokality.
Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) (obr. 14)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 4 – Braitava, seč u státní hranice, (7160b), 29. 7. 1995, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 3 ex.; Vranov nad Dyjí, 4 – Braitava, u Lusthausu, (7161a), 20. 6. 1995, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 3 – Braitava, okraj lesa u Jejkala, (7160b),
2. 8. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 7 – Zadní Hamry, (7161a), 24. 5.
– 1. 6. 1995, lgt., det., coll. Hozman P., 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 7 – jižní svah nad bývalou střel-
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nicí, (7161a), 2. 9. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje,
(7161a), 2. 9. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 9. 6. 2004, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Čížov, 27 – seč pod Hardeggskou silnicí, (7161a), 27. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Lukov,
23 – Pyramida u bývalých drátů, (7161a), 10. 8. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Lukov,
31 – Sloní hřbet, 18. 4. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Popice, 73 – Popické kopečky,
(7162a), 3. 2. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex., Vávra et al. (2012); Popice, 77 – u Popické
kaple, (7162a), 2. 5. 2006, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Popice, 77 – u kaple, (7162a), 2. 5. 2005,
lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Popice, 77 – okraj lesa, (7162a), 2. 1993, larva v Pinus sylvestris,
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Popice, 77 – vřesoviště, (7162a), 5. 7. 1993, lgt., det., coll. Holub A.,
3 ex.; Hnanice, 87 – Fládnitzká chata, 30. 4. 2003, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.
Ostatní lokality: Znojmo, (7162), 6. 1967, lgt., det. Žirovnický J., coll. NMP, 1 ex.; Mikulovice
– obec, (7062d), 3. 9. 2014, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.

Rozšíření: Jeho areál zahrnuje západní Evropu od Pyrenejí a Itálie po Německo,
včetně Velké Britanie, všechny státy Pobaltí a Skandinávie, Bělorusko, celou střední
Evropu, Rumunsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Ukrajinu, severní, střední a jižní část evropského Ruska a všechny státy Zakavkazí. V severní Africe byl

Obr. 14. Ve studovaném území je Thanasimus femoralis zjišťován o poznání vzácněji než blízce
příbuzný Thanasimus formicarius (foto Filip Trnka).
Fig. 14. In the studied region, findings of Thanasimus femoralis are much rarer than those of its
close relative Thanasimus formicarius (photo Filip Trnka).
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zjištěn v Alžírsku. V Asii je rozšířen na západní i východní Sibiři, v Kazachstánu
a v Mongolsku. Horion (1953) uvádí, že druh se v Evropě častěji vyskytuje na severu a východě kontinentu, méně již na jihu a na západě. Byl zjištěn i u Nordkapu, na
poloostrově Kola a v Karelii.
V České republice se vyskytuje na celém území, ale obecně je jeho populace
mnohem řidší než u příbuzného druhu Thanasimus formicarius (L.). Více lokalit
v povodí Střely zjistil Týr (2011), více lokalit na Křivoklátsku uvádí Rébl (2010)
a Januš (2016). Ve sbírkách NMP je deponován materiál např. z těchto lokalit: Bečov nad Teplou, Plzeň, Ferdinandov, Nová Huť u Rokycan, Příbram, Zásmuky, Stradonice u Kladna, okolí Prahy, Jíloviště, Dobřichovice, Svatý Jan pod Skalou, Slapy,
Příbram, Písek, Jickovice, Český Brod, Nový Vestec, Dírná u Soběslavi, Přeseka,
Borkovice, Šalmanovice, České Velenice, a Stožec. Na Třeboňsku též Mirochov
(coll. Křivan). V Čechách též: Karlštejn, Štíhlice, Žernovka (coll. Batelka), Karlovy
Vary, Hluboká nad Vltavou, Kostelec nad Černými lesy (coll. Škorpík). Ve sbírkách
RMM je zastoupen materiál z lokalit: Vranov u Brna, údolí Opavice v Jeseníkách,
Praděd, Bzenec. Další lokality: Břeclav, Lednice a Perná (Kolibáč 1996b).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Výskyt Thanasimus femoralis lze očekávat
jak v produkčních smrkových porostech v západní a severní části okresu Znojmo,
tak v monokulturních porostech borovice lesní kdekoliv v zájmovém území, včetně
východních oblastí okresu.
Biologické poznámky: Je velmi pravděpodobné, že rozšíření tohoto druhu napomohl vznik intenzivního lesního hospodaření. Tím došlo jednak ke značnému plošnému
rozšíření hostitelských dřevin a rovněž k výraznému posílení populací kůrovců (Curculionidae: Ipinae a Scolytinae), na které je Thanasimus femoralis potravně vázán.
Hojné druhy kůrovců např. lýkožrout smrkový (Ips typographus (L.)) a lýkožrout
vrcholkový (Ips acuminatus (Gyll.)) žijí na monokulturně pěstovaných jehličnatých
stromech, v našich podmínkách zejména na smrku ztepilém (Picea abies (L.)) a na
borovici lesní (Pinus sylvestris (L.)). Monokulturní způsob pěstování těchto dřevin
značně napomáhá malé odolnosti a nestabilitě těchto porostů, které takto oslabeny,
jsou snadným terčem výše zmíněných druhů kůrovců. T. femoralis je nalézán spíše jednotlivě, na rozdíl od následujícího druhu. V NP Podyjí na lokalitě Pyramida
u Lukova, bylo pozorováno imago při lovu jedinců lýkožrouta vrcholkového (I. acuminatus (Gyll.)) (Škorpík observ.). Fleischer (1927–30) uvádí, že T. femoralis loví
na borových kmenech lýkohuba sosnového (Myelophilus piniperda (L.)). Niehuis
(2013) shrnuje informace o habitatech a uvádí další u nás rostoucí hostitelské dřeviny: borovici černou (Pinus nigra J. F. Arnold), borovici kleč (Pinus mugo Turra)
a douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii Mirb.). Schroeder (2003) zaznamenal
silnou reakci T. femoralis na komerčně produkovaný feromon lýkožrouta smrkového
(Ips typographus (L.)).
Doba výskytu: Imago nalezené Krausem 3. 2. 1995 (Vávra et al. 2012) v šupinkách
borky Pinus sylvestris a poměrně časný výskyt imág již od poloviny dubna (viz data)
nasvědčuje možnosti, že dospělci se líhnou již na podzim a jsou schopni přezimovat.
V zájmovém území byl výskyt imag zaznamenán v celém vegetačním období od
poloviny dubna až do počátku září. Niehuis (2013) publikoval fenogram ze kterého
vyplývá, že nejvyšší aktivita T. femoralis připadá na třetí květnový týden.
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Ohrožení a ochrana: Lze se domnívat, že při současném trendu vývoje klimatu
a zániku monokulturních porostů jehličnanů, které jsou silně napadány několika
druhy kůrovců, nebudou populace tohoto druhu zatím ohroženy. Ke zvratu by mohlo
dojít v době, kdy budou dotěženy starší odumírající a odumřelé porosty jehličnanů.
Opatřením pro ochranu Thanasimus femoralis může být ponechávání jednotlivých
odumřelých a odumírajících stromů.
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) (obr. 15)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 103 – les pod zámkem, (7160), 2. 9. 1991, lgt., det., coll. Škorpík
M., 1 ex.; 3. 9. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 4 – Braitava, Býčí hora,
(7161a), 1. 10. 2009, larva v Abies alba, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 29. 7. 1995, lgt., det., coll.
Škorpík M., 6 ex.; Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje, svah nad SV suťákem, (7161a), 22. 8. 2009,
larva v Abies alba, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje, SV suťák,
(7161a), 22. 8. 2009, larva v Abies alba, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové
sluje, J svah pod obeliskem, (7161a), 17. 10. 2008, larva v Pinus sylvestris, lgt., det., coll. ENTU,
11 ex.; Čížov, 27 – seč pod Hardeggskou silnicí, (7161a), 22. 6. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
Horní Břečkov, 23 – pod obcí u Klaperova potoka, (7161a), 14. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M.,
1 ex.; Lukov, 36 – les nad Vraní skálou, (7161a), 17. 10. 2008, larva v Pinus sylvestris, lgt., det.,
coll. ENTU, 2 ex.; Lukov, 36 – Vraní skála, temeno, (7161a), 12. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval
M., 1 ex.; 17. 10. 2008, larva v Pinus sylvestris, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Lukov, 39 – Nový
Hrádek, 7. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Podmolí, 52 – Šobes, (7161d), 8. 7. 1994, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Podmolí, 53 – Šobes, (7161d), 11. 5. 2003, lgt., det., coll. Smolík J.,
3 ex.; 14. 5. 1997, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Mašovice, 3. 6. 1973, lgt., det. Winkler J. R.,
coll. MZM, 4 ex.; Popice, 72 – seč v pařezině, 1km Z od obce, (7162c), 17. 5. 2016, lgt., det., coll.
Kopr D., 1 ex.; Havraníky, 72 – okraj lesa, (7161d), 3. 5. 1986, lgt., det., coll. MVČ, 1 ex.; Popice,
77 – vřesoviště, (7161d), 1993, larva v Pinus sylvestris, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Hnanice,
86–340 m ZSZ od Fládnitzké chaty, (7161d), 17. 10. 2008, larva v Pinus sylvestris, lgt., det., coll.
ENTU, 2 ex.; Hnanice, 86 – seč u Daníže pod Hraběcí horou, (7161d), 1. 6. 2016, lgt., det., coll.
Kopr D., 2 ex.; Hnanice, 87–260 m SZ od Fládnitzké chaty, (7161d), 17. 10. 2008, larva v Pinus
sylvestris, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; Hnanice, 88 – Devět mlýnů, (7161d), 21. 11. 1996, lgt., det.,
coll. Rébl K., 1 ex.; Hnanice, 94 – vinice u Horeckého kopce, (7261b), 3. 6. 1986, lgt., det., coll.
Mikát M., 1 ex.
Ostatní lokality: Dešov – PR Suchá hora, (7060a), 25. 4. 2014, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll.
JMM, 2 ex.; Bojanovice – rybník U Huberta, (7061b), 9. 6. 2009, lgt. Reiter A., det. Křivan V.,
coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 1926, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 1928 lgt. ?, det.
Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 1930 lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 21. 5. 1973 lgt. Štraus P.,
det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; Hnízdo – obec, (7262b), 24. 7. 1997, lgt., det., coll. Stejskal R.,
1 ex.; Dyjákovice – Lužný les, (7263b), 18. 4. – 29. 4. 2013, lgt., det. Konvička O, coll. ENTU,
1 ex.; 17. 7. – 9. 8. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; Božice – u hájenky, (7163d),
18. 4. – 29. 4. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 2 ex.; 12. 6. – 22. 6. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 2 ex.; Miroslav – Přední Markův kopec, (7063d), 12. 5. 2018, lgt., det., coll.
Škorpík M., 1 ex.; Hrušovany nad Jevišovkou, (7164c), 28. 3. 1976, lgt. Kobylák F., det. Kraus Z.,
coll. JMM, 7 ex.

Rozšíření: Druh s velikým areálem. V severní Africe je znám z Maroka a Tuniska. V Asii žije na Východní Sibiři a na Dálném východě, v Číně v oblasti Gansu,
v Mongolsku, v Koreji, vysazen byl též v Severní Americe (Kolibáč et al. 2005).
Druh se vyskytuje i na vysokém severu, Horion (1953) zmiňuje jeho výskyt v severním Skotsku, v Laponsku a na poloostrově Kola v Rusku. Dále žije na Iberském poloostrově, v celé západní a střední Evropě, Bělorusku, na Ukrajině, v celé evropské
části Ruska, v Chorvatsku, Albánii a Bulharsku, v Zakavkazí žije v Armenii.
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V České republice je nejrozšířenějším druhem čeledi. Je znám z mnoha lokalit na
Křivoklátsku (Rébl 2010), od Plešic v údolí řeky Jihlavy (Křivan & Jelínek 2010),
z Břeclavi, Ladné, Lednice a Podivína (Kolibáč 1996b). Ve sbírkách NMP je soustředěn materiál z lokalit: Tachov, Horní Bříza, Rakovník, Komořany, Tábor, Písek,
Purkarec, Hluboká nad Vltavou, Třeboň, Chlum u Třeboně, Stříbřec, Slapy, Štěchovice, Přední Vítoň, Praha Šárka, Klánovice, Čelákovice, Stará Boleslav, Nymburk,
Malá skála, Jičín, Prachov, Děčín a Skořenice u Chocně. Z Moravy a Slezska je
v NMP materiál z lokalit: Praděd, Radhošť, Bohumín, Rýmařov, Přerov, Tišnov,
Vranov u Brna, Rapotice, Pouzdřany, Pálava, NPR Ranšpurk a Sudoměřice,
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Tento druh se ve zkoumaném území vyskytuje všude tam, kde najdeme kulturní porosty borovice lesní (Pinus sylvestris
L.) a smrku ztepilého (Picea abies (L.)). Charakteristika jeho výskytu je v současné
době určována gradací schnutí odumírání porostů výše zmíněných dřevin. V roce
2017 a 2018 se tento stav projevil již v celé ploše okresu Znojmo a na většině území
jihozápadní Moravy. Thanasimus formicarius se v nižších populačních hustotách vy-

Obr. 15. Dospělce druhu Thanasimus formicarius lze často zahlédnout, jak loví drobný hmyz, především kůrovce (Scolytinae), na skládkách borového dřeva (foto Václav Křivan).
Fig. 15. Thanasimus formicarius adults are often recorded hunting tiny insects, especially bark
beetles (Scolytinae), on heaps of pine wood (photo Václav Křivan).
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skytuje i na přirozených stanovištích skalních borů, které nalezneme v roztroušených
ostrůvcích ve všech hlubokých říčních údolích v zájmovém území.
Biologické poznámky: Tento druh je zřejmě nejčastějším zástupcem čeledi Cleridae v naší přírodě. Tato skutečnost je výsledkem nepřirozeného druhového složení
našich lesů, v nichž jsou hospodářské porosty přednostně obnovovány stanovištně
nevhodnými produkčními jehličnatými dřevinami tvořenými smrkem ztepilým
(P. abies (L.)) a borovicí lesní (P. sylvestris L.). Jejich oslabené porosty jsou napadány expandujícími populacemi lýkožroutů (Curculionidae: Ipinae), kteří jsou hlavní
potravou pestrokrovečníka T. formicarius. Jak píše Fleischer (1927–30), tento druh
loví larvy, kukly i dospělce kůrovců. Horák & Nakládal (2009) uvádějí, že jedinec tohoto druhu uloví za svůj život jako larva i dospělec 50 kusů larev lýkožroutů
a 100 kusů jejich dospělců. Biologii druhu podrobně shrnuje Niehuis (2013). Tento
autor mimo jiné uvádí, že samička klade pod šupiny borky 20 až 30 vajíček. Larvy
zalézají do chodbiček kůrovců. Tady se nejdříve živí trusem larev kůrovců, později
napadají i živé larvy a dospělé kůrovce. Další hostitelskou dřevinou (viz data výše)
je jedle bělokorá (Abies alba Mill.). Škorpík nalezl na Třeboňsku u Majdaleny mrtvé
imago v kukelní komůrce ve smrku ztepilém (P. abies(L.)). Spektrum hostitelských
dřevin je však širší, což uvádí například Niehuis (2013). Pro jihozápadní Německo
publikoval tento autor také olši (Alnus sp.), habr obecný (Carpinus betulus L.), buk
lesní (Fagus sylvatica L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), modřín opadavý
(Larix decidua Mill.) a topol (Populus sp.). Dá se ale předpokládat, že v takovýchto
habitatech budou jeho populace méně početné. Tento pestrokrovečník má rovněž
nesmírně široké spektrum kořisti. Gauss (1954) publikoval dvacet druhů kůrovců
(Scolytinae), několik druhů červotočů (Ptinidae) a dále druhy čeledí Dermestidae,
Salpingidae, Chrysomelidae a Buprestidae, kterými se živí. Schroeder (2003) zjistil,
že T. formicarius dokáže načasovat svou fenologickou aktivitu na počátek výletu
své kořisti, v tomto případě lýkohuba sosnového (Tomicus piniperda L.) a lýkohuba
obecného (Hylurgops palliatus Gyll.).
Doba výskytu: Podobně jako u předešlého druhu imago přezimuje. Ve zkoumaném
území byli zjištěni dospělci výjimečně už od konce března až do konce srpna. Fenogram který publikoval Niehuis (2013) připisuje nejvyšší aktivitu imág na druhý
týden v květnu. Doba výskytu se pravděpodobně může měnit podle preferované kořisti na lokalitě, jak uvádí Schroeder (2003).
Ohrožení a ochrana: V současné době není tento druh v zájmovém území nijak
ohrožen. Vzhledem ke své potravní specializaci zejména na druhy lýkožroutů napadajících borovici lesní, je naopak Thanasimus formicarius faktorem biologického
boje proti expanzi borových lýkožroutů v oslabených hospodářských porostech.
Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) (obr. 16)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 9–240 m JZ od obelisku, (7161a), 1. 6. 2010, larva v Abies alba, lgt.,
det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, larva v Fagus sylvatica, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 21. 4. 2009,
larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. ENTU, 7 ex.; 21. 4. 2009, larva v Pinus sylvestris, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; 27. 4. 2009, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 1. 6. 2010, larva v Prunus avium, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; Čížov, 100 – obec, (7161a), 19. 5. 2013, lgt., det.
Reiter A., coll. JMM, 3 ex.; 27. 6. 2015, lgt. Sitek T., det. Vávra J., coll. Sitek T., 1 ex.; Čížov, 26 –
Z okraj meandru Kozí stezky, (7161a), 19. 7. 2017, lgt., det., Procházka J., coll. VÚKOZ, 1 ex.; Čí-
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žov, 27 – seč pod Hardeggskou silnicí, (7161a), 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 4 ex.; Lukov, 31
– Sloní hřbet, temeno, (7161a), 1. 6. 2010, larva v Corylus avellana, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
4. 5. 2011, larva v Corylus avellana, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; Lukov, 34 – Gáliš, (7161a),
12. 11. 1993, larva, v Sorbus austriaca, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Lukov, 36 – u odbočky
cesty k Vraní skále, (7161a), 1. 6. 2010, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Lukov, 36 – Vraní skála, temeno, (7161a), 1. 6. 2010, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. ENTU,
1 ex.; Podmolí, 40 – Žlebský potok, (7161d), 8. 7. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Podmolí,
44 – u asfaltky, 340 m VSV od Železných schodů, (7161d), 4. 5. 2011, larva v Cornus mas, lgt.,
det., 1 ex.; Čížek L., coll. ENTU, 1 ex.; 4. 5. 2011, larva v Fraxinus excelsior, lgt., det., 1 ex.; Čížek L., coll. ENTU, 1 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus cerris, lgt., det., coll. ENTU, 12 ex.;
27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 7 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 1. 6. 2010, lgt.,
det., coll. ENTU, 7 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. ENTU, 6 ex.;
27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 16 ex.; Podmolí, 45 – seč
pod Barákem, (7161d), 17. 6. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 49 – seč u Lipinské louky, (7161d), 17. 6. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 10. 8. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 50 – 240 m VJV od Železných schodů, (7161d), 27. 6. 2009, larva v Acer campestre, lgt., det.,
coll. ENTU, 4 ex.; 1. 6. 2010, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus cerris, lgt., det., coll. ENTU, 23 ex.; 27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 13 ex.;
25. 5. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 12. 6. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, lgt.,
det., coll. ENTU, 17 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. ENTU, 4 ex.;
27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 6 ex.; 25. 5. 2011, lgt.,
det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 52 – Šobes, střed lesního okraje nad vinicí, (7161d), 17. 6. 1996,
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 17. 5. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus cerris, lgt., det., coll. ENTU, 58 ex.; 27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 36 ex.; 25. 5. 2009, lgt.,
det., coll. ENTU, 12 ex.; 1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 40 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. ENTU, 7 ex.; 27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 9 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det.,
coll. ENTU, 2 ex.; 1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 12 ex.; Podmolí, 53 – Šobes, (7161d),
8. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 11. 6. 1997, lgt., det. Bílý S., coll. NMP, 1 ex.; 2. 5. 1998,
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 17. 5. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Podmolí, 53 – Šobes,
SV okraj vinice, (7161d), 21. 4. 2009, larva v Quercus cerris, lgt., det., coll. ENTU, 18 ex.;
27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 4 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, lgt.,
det., coll. ENTU, 16 ex.; 7. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 15 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. ENTU, 6 ex.; 27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 7 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 9 ex.; Znojmo, 60 – Hradiště, (7162a),
29. 5. 2006, lgt., det., coll. Konvička O. 1 ex.; Mašovice, 96 – JV od obce, (7161d), 30. 5. 1991, lgt.,
det., coll. Holub A., 1 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, (7162a), 7. 6. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll.
JMM, 1 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 3. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.;
22. 11. 2002, larva, v Euonymus europaeus, lgt., det., coll. Škorpík M. 5 ex.; 1. 1. 2003, larva, v Euonymus europaeus, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 5. 2003, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.;
Znojmo-Hradiště, 61 – cca 90 m V od Velínovy chaty, (7162a), 21. 4. 2009, larva v Prunus avium,
lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 21. 4. 2009, larva v Prunus mahaleb, lgt., det., coll. ENTU, 10 ex.;
1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 1. 6. 2010, larva v Pyrus communis, lgt., det., coll. ENTU,
7 ex.; 4. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Hradiště, 61 – cca 120 m J od Velínovy chaty,
(7162a), 21. 4. 2009, larva v Prunus mahaleb, lgt., det., coll. ENTU, 12 ex.; 27. 4. 2009, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 12 ex.; Sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162a),
14. 6. 1994, lgt., det. Bílý S., coll. NMP, 1 ex.; 19. 5. 2009, lgt., det. Stejskal R., coll. JMM, 1 ex.;
Havraníky, 71 – nad Papírnou, (7161d), 13. 6. 1984, lgt. Lauterer P., det. Kolibáč J., coll. MZM,
1 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, (7162d), 19. 1. 1989, larva, v Corylus avellana, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 1 ex.; 29. 3. 1987, imago v Cytisus scoparius, lgt., det., coll. Vávra J., 3 ex.;
2. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 26. 6. 2004, larva v Cytisus scoparius, lgt., det. Kletečka Z.,
coll. JČM, 5 ex.; Popice, 77 – vřesoviště, 180 m ZSZ od kaple, (7162c), 1. 6. 2010, larva v Pyrus
communis, lgt., det., coll. ENTU, 25 ex.; 4. 5. 2011 lgt., det., coll. ENTU, 13 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, 230 m Z od kaple, (7161c), 21. 4. 2009, larva v Prunus avium, lgt., det., coll.
ENTU, 4 ex.; 27. 4. 2009, larva v Prunus avium, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det.,
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coll. ENTU, 3 ex.; 1. 6. 2010, larva v Pyrus communis, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, larva
v Cytisus scoparius, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, 250 m ZJZ od
kaple, (7161c), 1. 6. 2010, larva v Cytisus scoparius, lgt., det., coll. ENTU, 4 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, 500 m ZSZ od kaple, (7161c), 4. 5. 2011, larva v Pyrus communis, lgt., det., coll.
ENTU, 3 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, 230 m ZSZ od kaple, (7161c), 1. 6. 2010, larva v
Cytisus scoparius, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, 190 m Z od kaple,
(7161c), 1. 6. 2010, larva v Cytisus scoparius, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; Popice, 77 – Popické
vřesoviště, 330 m Z od kaple, (7161c), 1. 6. 2010, larva v Cytisus scoparius, lgt., det., coll. ENTU,
1 ex.; Popice, 77 – Popické vřesoviště, 480 m Z od kaple, (7162c), 1. 6. 2010, larva v Pyrus communis, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 25. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Havraníky, 71 – u Papírny, (7161d), 21. 5. 1934, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Hnanice, 86 – cca 340 m ZSZ od
Fládnitzké chaty, (7161d), 21. 4. 2009, larva v Quercus cerris, lgt., det., coll. ENTU, 8 ex.;
27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 1. 6. 2010, lgt.,
det., coll. ENTU, 7 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.;
27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 12 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 13 ex.; 1. 6. 2010, lgt.,
det., coll. ENTU, 21 ex.; 2. 7. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Havraníky, 78 – Staré vinice,
(7161d), 30. 5. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; Hnanice, 86 – seč u Daníže pod Hraběcí horou,
(7161d), 1. 6. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 1 ex.; Hnanice, 87 – Fládnitzká chata, (7161d),
23. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 27. 5. 2001,
lgt., det., coll. Holub A., 1 ex.; 24. 6. 2011, lgt., det. Stejskal R., coll. JMM, 1 ex.; Hnanice, 87 –
250 m SZ od Fládnitzké chaty, (7161d), 21. 4. 2009, larva v Pinus sylvestris, lgt., det., coll. ENTU,
2 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus cerris, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 27. 4. 2009, lgt., det., coll.
ENTU, 9 ex.; 25. 5. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 12. 6. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 9 ex.; 21. 4. 2009, larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. ENTU,
7 ex.; 27. 4. 2009, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 6. 2010, lgt., det., coll. ENTU, 10 ex.; 2. 7. 2010,
lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 4. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; Hnanice, 87 – spodní okraj
louky pod Fládnitzkou chatou, (7161d), 4. 5. 2011, larva v Robinia pseudoacacia, lgt., det., coll.
ENTU, 5 ex.
Ostatní lokality: Šemíkovice – Knížecí seč, (6962d), 13. 6. 2011, lgt., det. Peřinková P., coll. MVT,
1 ex.; 22. 6. 2016, lgt., det. Peřinková P., coll. MVT, 1 ex.; Hluboké Mašůvky, (7062d), 23. 5. 2001,
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Rudlice – PP Rudlické kopce, 1km JZ obce, (7062a), 24. 12. 2011,
larva, v Rosa canina, lgt., det., coll. Skořepa L., 2 ex.; 8. 6. 2013, lgt., det. Stejskal R., coll. JMM,
1 ex.; Mikulovice, (7062b), 5. 6. 1987, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 23. 5. 1990, lgt., det.
Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; Oleksovice – V okraj obce, (7163b), 6. 6. 2015, lgt., det. Linhart M.,
coll. Škorpík M., 1 ex.; Moravský Krumlov – Křížová hora, (6963b), 10. 2. 2012, larva v Quercus
pubescens, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Vedrovice – 600 m SZ od obce, (6964d), 12. 2. 2018,
larva v Quercus petraea, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Jevišovka – okolí obce, (7164d),
28. 6. 1981, lgt., det. Pokorný P., coll. RMM, 1 ex.

Rozšíření: Druh se západo-palearktickým rozšířením. V severní Africe zjištěn
v Egyptě, v Asii žije v Íránu, Turecku a v Indii ve státě Uttar Pradesh. V Evropě
je rozšířen na Iberském poloostrově, Francii, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Německu,
Česku, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, na celém Balkáně, na
Ukrajině, v centrální a jižní části Ruska a v Zakavkazí.
V Česku byl tento druh zjištěn v teplých polohách Čech a na jižní Moravě. Starý a nekonkrétní údaj z Polabí uvádí Winkler (1959). Recentně potvrdil tento druh
z Polabí od Milovic Zúber (2006). Jako nový druh pro Křivoklátsko jej publikoval
Zýka (2010a). V současnosti známé rozšíření Tilloidea unifasciata v Čechách shrnuje Zýka (2010b), kdy nově uvádí lokality v Pojizeří a na Třeboňsku. Moravec &
Rébl (2014) doplňují křivoklátské lokality o Roztoky, známý je i v NPR Velká Pleš
(Januš 2016). Na Českobudějovicku zjištěn v Hluboké nad Vltavou – Vondrově (dosud nepublikovaný údaj z coll. JČM). V Polabí byl nedávno chytán i v PP Kačina
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(Kavka & Veverka 2018). Nově je tento druh zjištěn i na Českolipsku (Blažej et al.
2015), přičemž tato lokalita představuje zatím jeho nejsevernější výspu v České republice. Ve sbírkách NMP je dosud nepublikovaný doklad z Čech od Roždalovic.
V Praze byl zjištěn u Nové vsi v Prokopském údolí (lgt. et coll. Batelka). Obdobný charakter biotopů jako na Křivoklátsku najdeme i na jihomoravských lokalitách
v říčních údolích Prebohemika, na Třebíčsku a Znojemsku. Druh byl nalezen např.
v PR Staré Duby u Plešic v údolí řeky Jihlavy (Křivan & Jelínek 2010). Tato lokalita představuje výrazný průnik tohoto druhu údolím řeky Jihlavy za hranici Českomoravské vrchoviny. Hlavním centrem rozšíření na jižní Moravě jsou především
teplé části Znojemska, Břeclavska, Brněnska a Hodonínska. Jde například o lokality Břeclav a Lednice (Kolibáč 1996b), Rakvice, Pohansko, Poštorná (Horsák et al.
2001), Pouzdřany, Mutěnice, (coll. NMP), Ratíškovice, Sedlec u Mikulova a Charvátská Nová Ves (coll. RMM). Z Bílých Karpat od Bylnice jej publikovali Stanovský & Koloničný (2014).
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Lze předpokládat, že T.unifasciata se vyskytuje všude na vhodných biotopech, kterými jsou porosty teplomilných křovin,

Obr. 16. Nálezy druhu Tilloidea unifasciata.
Fig. 16. Records of Tilloidea unifasciata.
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lesostepní zakrslé doubravy, skalní stepi, ale i soliterní dřeviny v nivách řek ve zbytcích lužních lesů na východě území.
Biologické poznámky: Vývoj většinou probíhá v tenčích, často vrcholových větvích
listnatých dřevin. Kolibáč et al. (2005) uvádějí jako hostitelské dřeviny jilm (Ulmus
sp.), svídu (Cornus saguinea L.), janovec metlatý (Cytisus scoparius (L.)) a vinou
révu (Vitis vinifera L.). Zajímavou poznámku uvádí Fleischer (1927–30), že druh se
vyskytuje všude na vinicích, kde pronásleduje škůdce révy vinné. Imaga bývají často vychována z dubů (Quercus spp.), což z Křivoklátska například uvádí Moravec
& Rébl (2012). Publikován je i z topolu (Populus sp.) (Zúber 2006). Niehuis (2013)
mezi mnoha dalšími dřevinami zmiňuje i smrk ztepilý (Picea abies (L.)). Při výzkumu Entomologického ústavu v NP Podyjí (Vodka et al. 2009) byly dále zjištěny tyto
hostitelské dřeviny: jedle bělokorá (Abies alba Mill.), habr obecný (Carpinus betulus L.), buk lesní (Fagus sylvatica L.), třešeň ptačí (Prunus avium L.), líska obecná
(Corylus avellana L.), jeřáb muk (Sorbus aria agg.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), dub cer (Quercus cerris L.), dub zimní (Quercus petraea Matt.), javor babyka
(Acer campestre L.), brslen evropský (Euonymus europaeus L.), mahalebka obecná
(Prunus mahaleb L.), hrušeň obecná (Pyrus communis L.), janovec metlatý (C. scoparius) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia L.). Rozpětí hostitelských dřevin je
tedy značné co do počtu druhů i jejich systematické příslušnosti. Kromě dvou druhů
jehličnanů byl jako hostitelská dřevina překvapivě zjištěn i akát. Je tedy zřejmé, že
spektrum saproxylofágních druhů brouků, kterými se larvy Tilloidea unifasciata
živí, je široké. V práci Kolibáč et al. (2005) jsou jako hostitelské čeledi jmenovány červotočovití (Ptinidae), kůrovcovití (Scolytidae), tesaříkovití (Cerambycidae)
a krascovití (Buprestidae). Horák & Nakládal (2009) uvádějí jako kořist T. unifasciata druhy čeledi Cerambycidae. Například Mazur (1975) uvádí z Polska jako hostitelský druh Sinoxylon sexdentatum (Olivier) z čeledi Bostrichidae, Niehuis (2013)
mezi mnohými dalšími zmiňuje i tesaříky z rodů Phymatodes, Exocentrus, a druh
Clytus arietis (L.), rovněž i kůrovce Scolytus intricatus Gobbi a hrbohlavce Lyctus
cavicollis Lec. Je velmi pravděpodobné, že spektrum potravy T. unifasciata zahrnuje
širokou škálu malých druhů xylofágních brouků.
Doba výskytu: Velký díl dat uvedených v této práci se týká exemplářů vychovaných
ze dřeva v laboratorních podmínkách, takže nepřinášejí informaci o době výskytu
dospělců v přírodě. Data získaná odchytem v terénu ukazují, že v zkoumaném území
se imaga objevují od poslední dekády dubna do konce července, s maximem výskytu
ve druhé dekádě června.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k charakteru preferovaných stanovišť a typů biotopů, je zřejmé, že přímé ohrožení populací tohoto druhu není aktuální. Ohrožení
na některých lokalitách může spočívat v přímé likvidaci drobných prvků krajinné
zeleně, zjednodušování struktury krajiny, zániku či likvidaci vhodných dřevin nebo
celých biotopů. Vzhledem k většímu počtu nálezů tohoto druhu v Čechách z poslední dekády je pravděpodobné, že se zde v poslední době šíří.
Poznámka: Batesovské mimikry T. unifasciata jsou vytvořeny tak, že brouk velmi
připomíná zadeček blanokřídlého hmyzu Sapyga qunquepunctata (F.) (Hymenoptera: Sapygidae).
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Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) (obr. 17, 18)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 2 – Braitava, (7161a), 27. 5. 1992, lgt., det. Jelínek J., coll. NMP,
1 ex.; 9. 5. 2008, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; Vranov nad Dyjí, 4 – Braitava, (7160b), 7. 5. 2000,
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 29. 6. 2010, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; Vranov nad Dyjí, 5
– Braitava, (7161a), 20. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex.; 1. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 1. 7. 1995, cadaver v Fagus sylvatica, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 5. 7. 1995,
lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 7. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 2. 6. 1999, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 3 ex.; 3. 6. 1999, lgt., det. Škorpík M., coll JMM, 1 ex.; 11. 6. 1999, lgt., det., coll.
Kraus Z., 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 5 – Braitava, u letohrádku, (7161a), 28. 6. 2005, lgt. Reiter
A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Vranov nad Dyjí, 7 – Zadní Hamry, (7160b), 2. 2011, larva
v Carpinus betulus lgt., det., coll. Skořepa L., 2 ex.; Vranov nad Dyjí, 9 – Ledové sluje, (7161a),
25. 5. 1993, lgt., det., coll. Hozman P., 1 ex.; 10. 6. 1997, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.;
2. 1997, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Kraus Z., 6. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.;
6. 2003, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 2. 7. 2006, na světlo, lgt., det., coll.
Křivan V., 1 ex.; Čížov, 20 – seč u Širokého pole, (7161a), 1. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
18. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 6. 7. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 19. 7. 2013, lgt.,
det., coll. ENTU, 1 ex.; 24. 5. 2014, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 4. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU,
1 ex.; Čížov, 26 – Z okraj meandru Kozí stezky, (7161a), 19. 7. 2017, lgt., det., Procházka J., coll.
VÚKOZ, 1 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská vyhlídka, (7161a), 1. 6. 2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská step, (7161a), 1. 6. 1997, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Čížov, 27 – u Hardeggu, les pod celnicí, (7161a), 1. 6. 1997, lgt., det., coll. Vávra J.,
1 ex.; Čížov, 27 – seč pod Hardeggskou silnicí, (7161a), 4. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
22. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Čížov, 100 – obec, (7161a), 29. 5. 2013, lgt. Reiter A., det.
Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161a), 1998 larva v Corylus avellana, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 2004, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Lukov,
34 – Gáliš, (7161b), 30. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 10. 2. 1998, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 2. 2004, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Smolík J.,
1 ex.; Lukov, 34 – údolí Lukovského potoka, (7161a), 16. 6. 2012, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.;
Lukov, 35 – Gáliš, seč u louky, (7161a), 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 4 ex.; 1. 6. 2012, lgt.,
det., coll. ENTU, 2 ex.; 18. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 3 ex.; 3. 7. 2012, lgt., det., coll. ENTU,
2 ex.; 22. 6. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 19. 7. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 22. 7. 2015,
lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 45 – seč pod Barákem, (7161d), 18. 6. 2012, lgt., det., coll.
ENTU, 1 ex.; 6. 7. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 4. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 49 – seč u Lipinské louky, (7161d), 27. 5. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 22. 7. 2015, lgt.,
det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 53 – Šobes, (7161d), 16. 6. 1994, lgt., det. Bílý S., coll. NMP,
1 ex.; 2. 6. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 28. 7. 2001, lgt. Hlásek J., det., coll. Křivan V.,
1 ex.; Mašovice, 56 – údolí Hajského potoka, (7161d), 8. 6. 2018, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.;
19. 7. 2017, lgt., det. Procházka J., coll. VÚKOZ, 2 ex.; Popice, 72– Sealsfieldův kámen, (7161d),
8. 6. 2012, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Havraníky, 72 – okraj lesa, (7162c), 14. 3. 2014, lgt.,
det., coll. Kopr D., 4 ex.; Havraníky, 71 – hrana nad Papírnou, (7161d), 5. 7. 1994, lgt., det., Mikát M., coll. MVČ, 1 ex.; Havraníky, 78 – Staré vinice, 1991, lgt., det., coll. Jelínek J., 5. 7. 1994,
lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; Hnanice, 80 – Devět mlýnů, 20. 6. 1991, lgt., det., Jelínek J., coll.
NMP, 1 ex.; Hnanice, 86 – aluvium Daníže u státní hranice, (7161d), 5. 6. 2017, lgt., det., coll.
Vávra J., 1 ex.; Hnanice, 87 – u Fládnitzké chaty, (7161d), 8. 7. 1997, lgt. Studničková H., det.
Bílý S., coll. NMP, 1 ex.
Ostatní lokality: Bítov – PR U Doutné skály, (7060c), 27. 3. 1994, cadaver v Carpinus betulus,
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 14. 5. 2006, larva v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Smolík J.,
1 ex.; 10. 6. 2013, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; Bítov – alej u hradu, (7060c), 24. 6. 2012, lgt.
Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Bítov – Velký kopec, (7060c), 5. 1993, lgt., det., coll.
Kraus Z., 1 ex.; 7. 4. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Chvalatice – PR Růžový vrch, (7060c),
11. 2011 imago v Carpinus betulus, lgt., det., coll. Skořepa L., 5 ex.; 21. 8. 2011, lgt., det., coll.
Kopr D., 1 ex.; Lančov – PR Tisová stráň, (7060d), 7. 6. 2013, lgt., det. Stejskal R., coll. JMM,
1 ex.; Bojanovice – rybníky U Huberta, (7062a), 5. 6. 2007, lgt., det. Křivan V., coll JMM, 1 ex.;
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Hluboké Mašůvky – východní okraj obce, (7062c), 29. 5. 2005, larva v Carpinus betulus, lgt., det.,
coll. Smolík J., 1 ex.; Plaveč – les 400 m V od obce, (7062d), 25. 5. 2015, lgt., det., coll. Kraus Z.,
5 ex.; Mikulovice – Mikulovický les, (7062b), 1. 6. 1991, lgt. Kraus Z., det., coll. Škorpík M., 1 ex.;
1. 6. 1991, lgt. Kraus Z., det., coll. JMM, 12 ex.; 9. 6. 1996, Mikulovice – jižně od obce, (7062d),
9. 6. 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Božice – u hájenky, (7163d), 19. 5. – 11. 6. lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 3 ex.; 12. 6. – 22. 6. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 5 ex.; 22. 6. –
17. 7. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; 17. 7. – 9. 8. 2013, lgt., det. Konvička O., coll.
ENTU, 1 ex.; Hrabětice – PR Travní dvůr, (7264b), 19. 5. – 11. 6. 2013, lgt., det. Konvička O.,
coll. ENTU. 1 ex.; 12. 6. – 22. 6. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; 17. 7. – 9. 8. 2013,
lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.

Rozšíření: V Asii žije v Kazachstánu a na Dálném Východě a je pravděpodobné,
že je rozšířen i v jižních oblastech Sibiře. V Evropě: Iberský poloostrov, západní
Evropa včetně Britských ostrovů, jižní Švédsko (Niehuis 2013), Itálie, státy Beneluxu, Pobaltí, Bělorusko, střední Evropa, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Balkán,
Ukrajina, severní, střední i jižní část evropského Ruska a Zakavkazí.
V České republice se nehojně vyskytuje v celém území (Kolibáč et al. 2005). Ze
západočeských lokalit Blatno a Žihle jej uvádí Týr (2011). Ze severních Čech je
známý z Teplic Krásenský (2009). Větší množství lokalit z Křivoklátska, například:

Obr. 17. Nálezy druhu Tillus elongatus.
Fig. 17. Records of Tillus elongatus.
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Obr. 18. Typickými biotopy druhu Tillus elongatus jsou listnaté porosty s výskytem velkého množství odumřelého dřeva (fotoVáclav Křivan).
Fig. 18. Broadleaved stands with a large amount of dead wood represent a typical habitat of Tillus
elongatus (photo Václav Křivan).

Branov, Karlova Ves, Lánská obora, Malé Kyšice, Městečko u Křivoklátu, Nižbor –
Vůznice, NPR Týřov, NPR Velká Pleš, Ruda, Řevničov, Sýkořice, Žloukovice atd.,
uvádějí Rébl (2010) a také Januš (2016). Z Rožmitálu na Broumovsku jej publikovali Mikát & Hamet (2014), z obory Kačina (Kavka & Veverka 2018). Druh byl
zjištěn i v PR Velký a Malý Polom v Železných horách (Jonáš 2008). Další nálezy druhu umístěné ve sbírkách NMP: Hluboká nad Vltavou, Broumy, Skryje, Běleč,
Nymburk, Poděbrady a Rokytnice nad Jizerou. Další údaje z Čech zjištěné v soukromých sbírkách: Praha – Lipeček, Praha – Dubence, Malý Bezděz a vrch Pec u Doks
(coll. Batelka), Stráž nad Nežárkou, Mirochov, Boubín, Žofín, Český Krumlov (coll.
Křivan), Skryje, Český Brod, Zákupy, Ralsko a Žákova hora (coll. Škorpík). Na
Moravě žije v PR Staré Duby u Plešic v údolí řeky Jihlavy (Křivan & Jelínek 2010),
v Pustém žlebu v Moravském krasu (Hamet et al. 2012), v Brně – Ivanovicích, v PR
Černovický hájek, v okolí Vápenek a v NPR Javořina v Bílých Karpatech (Horsák
et al. 2001) a také u Břeclavi a Lednice (Kolibáč 1996b). Slezsko zastupuje údaj
Louky nad Olzou (Nohel 1976). Materiál z Moravy a Slezska deponovaný ve sbírkách NMP: Ostravice, Praděd, Beskydy – Smrk, Radhošť, Mionší, Brno, Pouzdřany,
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Lednice a Pohansko. Další lokality druhu byly zjištěny ve sbírkách RMM:
Šibeničník u Mikulova a ve sbírkách MVT: Mohelno a Klučovská hora u Třebíče.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Jeho výskyt je pravděpodobný ve všech
starších zachovalých listnatých porostech v celém zájmovém území. Jde především
o staré aleje, zámecké parky, galeriové porosty kolem vodotečí atd. Velmi pravděpodobně žije na všech vhodných místech kolem Vranovské přehrady a dál v údolním
komplexu Dyje, v nivě Dyje i pod Znojmem, v lužních lesících na Strachoticku,
Hrušovansku, kolem toku Jevišovky, na Oleksovicku, kolem řeky Rokytné od Rozkoše až k Moravskému Krumlovu atd.
Biologické poznámky: Jako hostitele uvádějí Horák & Nakládal (2009) a Nie(2013) více druhů brouků čeledí Ptinidae, Cerambycidae a Eucnemidae. Na
vrbě u Ptilinus fuscus (Geoffroy) jej zmiňuje Nohel (1976). V celém území vzácně
na starých vrbách a plotech pronásleduje larvy brouků rodu Ptilinus sp. (Fleischer
1927–30). Rovněž další druh tohoto rodu (Ptilinus pectinicornis (L.)) je uváděn jako
jeho hostitel (Haustein & von Laar 2007). Větší počet hostitelských dřevin jako:
bříza (Betula sp.), habr obecný (Carpinus betulus L.), líska obecná (Corylus avellana L.), buk lesní (Fagus sylvatica L.), jabloň domácí (Malus domestica Borkh.), dub
(Quercus sp.), topol osika (Populus tremula L.), třešeň ptačí (Prunus avium L.), vrba
(Salix sp.), jilm (Ulmus sp.) publikoval (Niehuis 2013). Neobvyklou hostitelskou
dřevinu – kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.) uvádí Týr (2011). Tento druh
byl odchytáván na více lokalitách Křivoklátska na světelný lapač Rébl (2010).
huis

Doba výskytu: Od června do srpna (Fleischer 1927–30). Ve zkoumaném území
byla imaga zjištěna od první dekády května do třetí dekády srpna. Koncem července
byl vícekrát sbírán na Křivoklátsku (Rébl 2010). Ve fenogramu uvedeném v publikaci Niehuis (2013) se největší počet imág vyskytuje od posledního týdne května až
do prvního týdne v červenci.
Ohrožení a ochrana: Na lokalitách, kde se tento druh vyskytuje, je velmi důležitá
kontinuální přítomnost odumřelých listnatých stojících kmenů, pahýlů a torz, případně poškozených živých stromů, v nichž žijí v dostatečném počtu populace hostitelských druhů, zejména červotoči rodu Ptilinus.
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) (obr. 19)
NP Podyjí: Vranov nad Dyjí, 103 – Ptačí vrch, (7060d), 3. 8. 2017, lgt., det., coll. Stejskal
R., 1 ex.; Čížov, 20 – seč u Širokého pole, (7161a), 18. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
23. 7. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 1. 8. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 4. 7. 2015, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; 22. 7. 2015 lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; Čížov, 100 – obec, (7161a), 20. 6. 1990,
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 20. 6. 1990, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 15. 7. 2013, lgt.
Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 25. 6. 2015, lgt., det., observ. Vávra J., 1 ex.; Čížov, 23
– Mufloní kopec, (7161a), 19. 7. 2017, lgt., det. Procházka J., coll. VÚKOZ, 4 ex.; 23. 8. 2017, lgt.,
det. Procházka J., coll. VÚKOZ, 2 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská vyhlídka, (7161a), 5. 7. 1995, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 11. 7. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská
step, (7161a), 25. 5. – 3. 6. 1993, lgt., det., coll. Hozman P., 1 ex.; 9. – 15. 7. 1994, lgt., det., coll.
Hájek J., 1 ex.; Čížov, 27 – okraj louky pod Hardeggem, (7161a), 10. 6. – 8. 7. 1997, lgt. Macek J.,
16. 6. 1994, det. Bílý S., coll. NMP, 1 ex.; Čížov, 27 – seč pod Hardeggskou silnicí, (7161a),
17. 6. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 5. 7. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 4. 7. 2015, lgt., det.,
coll. ENTU, 1 ex.; 22. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 10. 8. 2011, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.;
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18. 6. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 3. 7. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 19. 7. 2013, lgt.,
det., coll. ENTU, 3 ex.; 1. 8. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 4. 7. 2015, lgt., det., coll. ENTU,
1 ex.; Lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161a), 8. 8. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 10. 6. 1997,
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Lukov, 34 – údolí Lukovského potoka, (7161a), 5. 6. 1993, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Lukov, 98 – západní okraj obce, (7161a), 11. 7. 2003, lgt., det., coll.
Smolík J., 1 ex.; Lukov, 35 – Gáliš, seč u louky, (7161a), 3. 7. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.;
6. 7. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 19. 7. 2013, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; 22. 7. 2015, lgt.,
det., coll. ENTU, 1 ex.; 2. 8. 2015, lgt., det., coll. ENTU, 2 ex.; Lukov, 36 – Vraní skála, (7161a),
2. 7. 1995, lgt., det. Bílý S., coll. NMP, 1 ex.; Lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161a), 20. 7. 1987, lgt.,
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 4. 8. 1988, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 2. 6. 1993, lgt., det.,
coll. Škorpík M., 8 ex.; 9. 7. 2000, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 22. 7. 2000, lgt., det.
Škorpík M., coll. JMM, 4 ex.; 29. 6. 2009, 29. 6. 2009, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 4 ex.; Lukov, 40 – údolí Žlebského potoka, (7161d), 15. 7. 2014, lgt., Sitek T., det. Vávra J., coll. Sitek T.
1 ex.; Podmolí, 46 – Hlubocká louka, (7161d), 3. 8. 2018, observ., det. Stejskal R., více ex.; Podmolí, 49 – seč u Lipinské louky, (7161d), 23. 7. 2012, lgt., det., coll. ENTU, 1 ex.; 19. 7. 2013, lgt.,
det., coll. ENTU, 1 ex.; Podmolí, 52 – Šobes, (7161d), 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.;
Podmolí, 53 – Šobes, (7161d), 22. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 16. 6. 1994, lgt., det.
Bílý S., coll. NMP, 1 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 2. 8. 2002, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 15. 7. 2014, lgt., det., coll. Kopr D., 3 ex.; 25.-26. 7. 2015, det., Mikát M., coll. MVČ,
1 ex.; Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162a), 16. 7. 2013, lgt., det., coll. Kopr. D., 2 ex.; Podmolí, 88
– 9 mlýnů, (7161d), 22. 6. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Konice, 91 – Dlouhá mez,
(7162c), 3. 2. 2013, larva, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Popice, 72 – seč v pařezině, 1km Z od
obce, (7162c), 1. 7. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 2 ex.; 30. 8. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 2 ex.;
Popice, 92 – V okraj obce, (7162c), 2. 5. 1988, larva, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Havraníky,
78 – Staré vinice, (7161d), 27. 5. 2018, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; Hnanice, 86 – seč u Daníže pod Hraběcí horou, (7161d), 16. 7. 2016, lgt., det., coll. Kopr D., 1 ex.; 1. 8. 2016, lgt., det., coll.
Kopr D., 1 ex.; Hnanice, 87 – nad Fládnitzkou chatou, (7161d), 3. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 7. 2018, lgt., Sitek T., det., Vávra J., coll. Sitek T., 1 ex.
Ostatní lokality: Uherčice – Mitrov, (7059d), 1. 8. 2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM,
1 ex.; Uherčice – 3 km JV od obce, svah nad Dyjí, (7159b), 19. 6. 2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Stálky – Bílý kříž, (7159b), 19. 6. 2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M.,
coll. JMM, 1 ex.; Bítov – PR U Doutné skály, (7060c), 29. 4. 2013, lgt., det., coll. Skořepa L.,
1 ex.; Bítov – Bítovská zátoka, (7060c), 12. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM,
1 ex.; Oslnovice – JV okraj obce, (7060c), 21. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM,
2 ex.; Starý Petřín – Petřínský potok, ústí, (7060c), 7. 8. 2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll.
JMM, 1 ex.; Šumná (Šumvald), (7061c), 1. 9. 1932, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; NP
Thayatal, Merkersdorf – Umlaufhang, (7161c), 15. 7. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.;
Jevišovice – obec, (7061b), 20. 7. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; Olbramovice – obec,
10. 7. 2015, lgt., det., coll., Obořil M., 1 ex.; Znojmo, (7162), 29. 6. 1916, lgt. ?, det. Kraus Z., coll.
JMM, 1 ex.; 1926, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 1928, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM,
1 ex.; 1929, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 1. 6. 1971, lgt. Štraus P., det. Reiter A., coll.
JMM, 1 ex.; Oblekovice – SV od obce, obchvat Znojma, les, (7162d), 17. 6. 2014, lgt. Reiter A.,
det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Nový Šaldorf – J okraj obce, (7162c), 16. 6. 2012, lgt., det., coll.
Kopr D., 2 ex.; Šatov – Peklo, (7262a), 22. 6. 2012, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.;
Dyjákovičky – Ječmeniště, (7262b), 1. 7. 2010, lgt., det., coll. Kopr D., 1 ex.; Božice – mokřad na
V okraji obce, (7163d), 8. 7. 2009, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Božice – u hájenky (7163d), 17. 7. – 9. 8. 2013, lgt., det. Konvička O., coll. ENTU, 1 ex.; Jevišovka – okolí obce,
(7164d), 23. 7. 1978, lgt., det. Pokorný P., coll. RMM, 12 ex.; 6. 8. 1980, lgt., det. Pokorný P., coll.
RMM, 1 ex.; 18. 6. 1981, lgt., det. Pokorný P., coll. RMM, 1 ex.; 16. 5. 1982, lgt., det. Pokorný P.,
coll. RMM, 1 ex.; 25. 6. 1982, lgt., det. Pokorný P., coll. RMM, 1 ex.; 7. 7. 1982, lgt., det. Pokorný P., coll. RMM, 1 ex.; Miroslav – Zadní Markův kopec, (7063d), 2. 9. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Moravský Krumlov – Tábor, (6963b), 2. 9. 2018, lgt., det., coll. Škorpík M. 1 ex.;
Senorady, (6863c-d), 9. 9. 1932, lgt., det. Matoušek J., coll. MZM, 3 ex.
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Rozšíření: Evropský druh s přesahem do západní Asie. Vyskytuje se v celé západní Evropě včetně Velké Británie, Itálie, ve všech státech střední Evropy, v Pobaltí,
Bělorusku, Rumunsku, Slovinsku, na celém Balkáně, na Ukrajině, v evropské části
Ruska a v Zakavkazí. V Asii se vyskytuje v Turecku a v Kazachstánu.
Rozšíření v České republice: nálezy z okolí Manětína a Rabštejna nad Střelou
publikoval Týr (2011), z mnoha lokalit Křivoklátska např. z NPR Týřov, NPR Velká Pleš, PR Nezabudické skály, PR Stříbrný luh, z Dolního Chlumu, Lánské obory,
Rudy, Zbečna, Žloukovic atd. jej uvádějí Jelínek (1989), Rébl (2010) a také Januš
(2016). Stále častějším druhem se v poslední době stává na Litoměřicku, kde se vyskytuje společně s Trichodes alvearius (Moravec pers. comm.). Ve sbírkách NMP
jsou zastoupeny například lokality: Jílové, Krhanice, Živohošť, Slapy, Zbečno,
Klíčava, Čelákovice, Tupadly, Malá skála, Rovečín, Hněvice, Pěčín, Ctěnice, Úterý, Slabce, Žíželice, Kost, Libochovice nad Labem, Plakánek, Říčky v Orlických
horách a Homole u Českých Budějovic. Další lokality v Čechách jsou Ostrá u Lysé
nad Labem a Lužná u Rakovníka (coll. Batelka). Na Moravě a ve Slezsku byl zjištěn
v PR Staré Duby u Plešic v údolí řeky Jihlavy (Křivan & Jelínek 2010) a v Přírodním parku Sovinecko (Král 2015). Ve sbírkách NMP jsou sběry z Moravy a Slezska

Obr. 19. Nálezy druhu Trichodes apiarius.
Fig. 19. Records of Trichodes apiarius.
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například z: Náměšti nad Oslavou, Brna – Bystrce, Hlohovce, Popic, Pálavy, Valtic,
Lanžhota, Čejče, Hluku, Prostějova, Litovle, Valašských Klobouků, Radhoště, Horního Hrozenkova, Frýdku – Místku, Velkých Karlovic atd. Ve sbírkách RMM byl
revidován materiál z lokalit: Pouzdřany, Sedlec u Mikulova, Mikulov, Hovorany
a Zázmoníky.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Tento druh se vyskytuje na všech vhodných
biotopech na Znojemsku, což jsou lesní okraje a světliny, extenzivní sady, zahrady
v sídlech, stepní lokality atd.
Biologické poznámky: Vývoj larev probíhá především v hnízdech samotářských
včel, jako jsou místa s lehkou, výhřevnou, obnaženou půdou, pískové a sprašové
stěny, ale i staré budovy z vepřovic a kamenných zdí spojovaných mazaninou. Jak
uvádějí Kolibáč et al. (2005), vývoj může probíhat i v úlech, kde však larvy Trichodes apiarius nepůsobí větší škody. V roce 1988 dochoval Škorpík larvu odebranou
z vepřovicové, částečně kamenné zdi z rozpadlé stodoly v záhumenní části Popic
u Znojma. Zeď byla osídlena hnízdy samotářských včel (Anthophora plumipes Pallas). Nabízená potrava sestávala zejména z mravenčích kukel a exuvií nalezených
ve zdi. Chov proběhl ve velké dvoudílné petriho misce vyplněné filtračním papírem
a materiálem ze zdi: kamínky a kousky lipové kůry. Substrát byl lehce vlhčen. Kuklení se uskutečnilo za deset dnů. Imága tohoto druhu sedají na květech zejména mrkve obecné (Daucus carota L.), ale i mnoha dalších miříkovitých (Apiaceae), jakož
i na květech mnoha druhů rostlin čeledí hvězdnicovitých (Asteraceae), růžovitých
(Rosaceae) atd. Flügel (2014) ve svém výzkumu dokazuje, že značnou část potravy
imág tvoří pylová zrna. T. apiarius se ale s určitostí chová i jako predátor, což dokazuje například fotodokumentace, kterou publikoval Niehuis (2013). Na snímcích je
zachycen bleskový přepad páteříčka žlutého (Rhagonycha fulva (Scop.)) na okolíku
miříkovité rostliny. Velmi zajímavý je nález postupně tří exemplářů v průběhu července ve světelném lapači od hájovny Hřebeny na Křivoklátsku (Rébl 2010).
Doba výskytu: Podle dat získaných ve zkoumaném území se dospělci objevují výjimečně již začátkem května a vyskytují se občas až do začátku září.
Ohrožení a ochrana: Rozhodujícím faktorem existence populací Trichodes apiarius jsou prosperující kolonie samotářských včel, v jejichž hnízdech se jeho larvy vyvíjejí. Vzhledem k faktu, že populace samotářských včel jsou soustavně potlačovány
v zemědělské krajině používáním nových generací insekticidů je pravděpodobné,
že i populace tohoto pestrokrovečníka zde nebudou trvale prosperovat. Perspektivní
biotopy jsou totožné se stepními a lesostepními lokalitami, extenzivními sady a zahradami.
Trichodes favarius (Illiger, 1802)
Ostatní lokality: Třebíč, (6761), 1928, lgt. ?, det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.

Rozšíření: Areál druhu zahrnuje především jihovýchodní Evropu, okrajově zasahuje
i do Evropy střední, kde žije v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, na
Ukrajině, ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně, Černé hoře, Albánii, Makedonii, Řecku,
Bulharsku, Rumunsku a v jižních oblastech Srbska. Zasahuje až po Kavkaz a Zakavkazí (Arménie). V Asii byl zjištěn v Turecku a na Kypru. Jeho výskyt v Polském
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Slezsku u Přemyšlu uvádí Mazur (1975), tento údaj se zatím v recentní době nepodařilo ověřit. Lohse (1979) se domnívá, že ve střední Evropě žije pouze na jejím
jihovýchodě, tedy na jižní Moravě v Dolním Rakousku, Štýrsku, Burgenlandu, na
Slovensku a v Maďarsku. Zároveň uvádí, že všude kde tento druh ve střední Evropě
žije, jsou jeho populace řídké a lokální. Horion (1953) pokládá v Burgenlandu tento
druh za ohrožený vyhynutím, ale stále přežívající.
Rozšíření v České republice: v práci Fleischer (1927–30) je zmíněno, že tento
druh se vyskytuje na jižní Moravě, a to celkem vzácně. Nález jednoho exempláře
sběratelem Fialou z Chřibů uvádí Hubáček (1986), bez bližších podrobností. Tento
kus je součástí sbírek MJVM ve Zlíně. Jednoznačným potvrzením existence arely tohoto druhu na jihovýchodní Moravě jsou dva exempláře ve sbírkách MJVM – „Mor.
mer., Env. de Bzenec, V. 4, leg. L. Krejcárek“. Nález není přesně datován, pochází
však s největší pravděpodobností ze čtyřicátých let 20. století, jelikož do této doby
spadá aktivita výše zmíněného sběratele (Trávníček pers. comm.). V současné době
nejsou známy žádné recentní údaje o výskytu tohoto druhu na našem území.
Předpokládaný výskyt na Znojemsku: Potenciál lokalit jeho výskytu, tedy lokalit
se vhodným biotopem, které jsou zároveň dostatečně veliké, naplňuje komplex lokalit u Ječmeniště a Miroslavských kopců.
Biologické poznámky: Všeobecně se dá říci, že v průběhu první poloviny 20. století
tento druh, který je u nás na severní hranici svého areálu, ustoupil k jihu. Pravděpodobnou příčinou je zánik a oslabení populací hostitelských druhů samotářských včel,
u nichž probíhá vývoj Trichodes favarius (Kolibáč et al. 2005). Imága sedají na květech rostlin čeledí Apiaceae, Rosaceae a Asteraceae, podobně jako další naše druhy
rodu Trichodes.
Doba výskytu: Podle analogie ze slovenských lokalit se vyskytuje v květnu a červnu.
Ohrožení a ochrana: Zánik populací hostitelských druhů samotářských včel byl
způsoben především přímou likvidací stepních biotopů v podobě extenzivních
pastvin, mezí a drobných krajinných prvků. K tomu došlo především při scelování
pozemků po kolektivizaci zemědělství. Tyto plochy byly přeměněny na ornou půdu
nebo zůstaly zcela nevyužity a postupně zarůstají dřevinnou vegetací. Dynamika
ústupu pestrokrovečníka T. favarius, kromě ztráty biotopů hostitelských druhů blanokřídlých, též nejspíše souvisí s přímou likvidací samotářských včel prostřednictvím insekticidních prostředků, v poslední době např. neonikotinoidů, které výrazně
oslabují kondici včel. Konkrétní příklad zániku populace T. favarius můžeme demonstrovat na příkladu lokality u obce Plešivec na okraji Plešivecké planiny na Slovensku. V roce 1982 zde existovala stabilní populace, kdy bylo velké množství imag
pozorováno v první dekádě května na květech tavolníku prostředního (Spirea media
Schmidt). Vzhledem k ukončení pastvy začaly škrapové svahy zarůstat dřevinami
a v roce 2016 zde přes opakovanou snahu tento druh zjištěn nebyl (Škorpík observ.).
Poznámka: Základní otázkou zůstává validita údaje „Třebíč“. Ve Znojemském
muzeu je deponována celá řada historických exemplářů hmyzu z neidentifikované
kolekce s lokalizací „Třebíč“. Přinejmenším část z nich jsou druhy, které v Třebíči
s největší pravděpodobností sbírány nebyly (Reiter pers. comm.). K diskutabilní
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hodnotě takto lokalizovaného historického materiálu se vyjadřuje také Stejskal
(2004). V každém případě druh je z jižní Moravy z první poloviny 20. století doložen literárně (Fleischer 1927–30, Hubáček 1986), ale i fakticky ve sbírkách MJVM
ve Zlíně.
Pokud je údaj T. favarius z Třebíče správný, znamená určitý územní přesah za
hranici zkoumaného území. Krajina říčního údolí Jihlavy pod Třebíčí má ale obdobný charakter jako mnoho dalších lokalit v Prebohemiku, v území západomoravských
říčních údolí. Údaj je natolik významný, ač nejistý, že bylo nutné jej v této práci publikovat a okomentovat.
Srovnání fauny pestrokrovečníků České republiky a Znojemska
Historicky je z území České republiky udáváno 24 druhů čeledi Cleridae (Kolibáč
2018), přičemž čtyři z nich lze považovat za vymizelé. Jsou to druhy: Allonyx quadrimaculatus, Opetiopalpus scutellaris, Tilloidea transversalis a Trichodes favarius.
Výskyt druhu (Trichodes ircutensis) je nutno považovat za omyl (viz níže).
Již desítky let nebyl potvrzen výskyt Tilloidea transversalis, která je z České republiky známa pouze ze tří historických exemplářů, z nichž jeden je datován k roku
1932 (Kolibáč et al. 2005), druhý s lokalitou „Brno“ revidoval autor v MZM. Od
roku 1950 nebyl nalezen na našem území ani Allonyx quadrimaculatus. Poslední
nález uvádí Krejcárek (1957) od Zlína (Gottwaldova). Výskyt druhu Trichodes favarius z jihovýchodní Moravy byl publikován (Hubáček 1986) a existuje i sbírkový
materiál (MJVM Zlín). Výskyt tohoto druhu je tedy třeba považovat za prokázaný.
Nejkratší dobu (od roku 1968) je nezvěstný Opetiopalpus scutellaris, jehož poslední
nález publikoval Nohel (1976).
Údaj o výskytu Trichodes ircutensis z České republiky, bez konkrétní lokality a datace publikoval Niehuis (2013). Tento jediný údaj je označen pouze bodem
v mapě střední Evropy, který je situován na pomezí jižní a střední Moravy. Přestože
všechny ostatní stejným způsobem zveřejněné výskyty v okolních státech (Slovensko, Polsko, Podkarpatská Rus) jsou v této práci komentovány z konkrétních lokalit, výskyt na Moravě zde konkretizován není. Na přímý písemný dotaz Dr. Niehuis
potvrdil, že tento údaj (Niehuis 2013) je chybný. V katalogu brouků střední Evropy
(Lucht 1987), je tento druh uveden pro bývalé Československo, což mohlo být příčinou výše uvedeného omylu. V práci Flügel (2014) je uvedeno, že T. ircutensis byl
zavlečen z oblasti svého areálu se včelstvy do Švýcarských Alp a odsud se rozšířil
severními alpskými oblastmi až do Bavorska a Tyrolska, kde byl zjištěn kolem roku
1910. V současné době zde již ale nežije. Dle práce Lucht (1987) byl zjištěn též
v rakouských Taurách (Tauern). Nejblíže našemu území žila populace T. ircutensis
v arele, která existovala na severozápadním Slovensku v oblasti Malé Fatry (Malý
Kriváň) a Velké Fatry (Hubová) kolem roku 1910. Tento eurosibiřský druh byl také
zjištěn v jihovýchodním Polsku na jediné lokalitě v okolí Přemyšlu, ani zde však již
nebyl v posledních 80 letech nalezen (Mazur 1975). I údaje ze Slovenska, z Malé
i Velké Fatry, které jsou převzaty v práci (Niehuis 2013), jsou z počátku 20. století.
Ve zkoumaném území bylo historicky zjištěno 21 druhů, přičemž 3 z nich je třeba
pokládat za vymizelé. Jsou to: Allonyx quadrimaculatus, Trichodes favarius a Opetiopalpus scutellaris. V území nikdy nebyly nalezeny další dva z České republiky
uváděné druhy: Tilloidea transversalis a Trichodes alvearius. Druh Trichodes ircutensis nelze považovat za součást fauny Česka z důvodů uvedených v předešlém
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odstavci. Jediným aktuálně se vyskytujícím zástupcem naší fauny pestrokrovečníků,
který nebyl zjištěn ve studovaném území je Trichodes alvearius. Na Znojemsku
a v blízkém okolí tedy nyní žije 18 druhů, což je 94,7 % aktuální fauny čeledi Cleridae České republiky (19 druhů).
Přehled a srovnání fauny pestrokrovečníků České republiky (včetně historicky se
vyskytujících a možných druhů) a fauny Znojemska, uvádí tabulka I. V České republice bylo zjištěno, včetně čtyř vymizelých, celkem 23 druhů čeledi Cleridae (viz
tabulka I). Další dva dosud nezjištěné druhy (Enoplium serraticorne a Tillus pallidipennis) jsou v České republice možné a mohou být objeveny též na Znojemsku.
Komentář k očekávaným druhům
V tabulce I. jsou pod symbolem „×“ uvedeny druhy, které dosud nebyly nalezeny
na území České republiky nebo ve zkoumaném území. Specifická bionomie pestrokrovečníků umožňuje občasné případy zavlečení některých druhů i daleko mimo
jejich areál, kde dokážou založit funkční populace. Týká se to například rodu Trichodes sp., kdy je u některých druhů žijících v Evropě zmiňováno jejich zavlečení
se včelstvy (Flügel 2014) mimo areál jejich přirozeného výskytu. Zavlečeny ale
bývají i saproxylofágní druhy, které jsou transportovány s nezpracovaným dřevem,
např. Enoplium serraticorne (viz níže), nebo i s výrobky ze dřeva. Takový dálkový transfer je doložen z České republiky v případě Tarsostenus univittatus. Lze též
předpokládat, že některé vymizelé druhy budou znovu objeveny na našem území
jako výsledek přirozeného šíření v souvislosti se změnami využití krajiny a se změnou klimatu. Některé druhy mohou být znovu objeveny i z důvodů zjištění nových
znalostí o jejich bionomii. Druhy, jež mohou být nalezeny ve studovaném území, ale
i jinde v České republice, jsou komentovány v následujícím přehledu.
Enoplium serraticorne (Olivier, 1790)
Jeho areál zahrnuje země afrického Maghrebu, Iberský poloostrov, Francii, jižní Německo, Itálii, Slovinsko, Balkán, jihovýchodní Polsko a Krym. Tento druh dosud nebyl na našem území zjištěn, ale jeho výskyt není vyloučen, vzhledem ke skutečnosti,
že existují staré nálezy z Bádenska – Würtembergska a Hessenska (Gerstenmeier
1998). Jde však pravděpodobně o exempláře, které byly importovány se dřevem
(Gerstenmeier 1998). Tento druh byl zaznamenán též u Přemyšlu v jihovýchodním Polsku, kam byl zřejmě zavlečen z Maďarska (Mazur 1975). V této publikaci
je Maďarsko jako země, ze které byl druh do Polska zavlečen uvedeno přesto, že
není z Maďarska zmíněn v Palearktickém katalogu brouků (Löbl & Smetana 2007).
Vzhledem k jeho nálezům v Německu a Polsku je možné, že bude dříve či později nalezen i na našem území. Této možnosti nahrává i současná změna klimatu ve
střední Evropě.
Larva žije ve dřevě, kde se živí vajíčky a larvami různých druhů červotočovitých
brouků (Ptinidae), např. Oligomerus ptilinoides Wollaston, Stegobium paniceum L.,
Nicobium castaneum Oliv. (Kolibáč et al. 2005). Větší množství jedinců bylo vypěstováno ze dřeva odumřelé Hedera helix L. od Olympiady v řecké Makedonii, napadeného červotočem Anobium hederae Ihssen (Kraus pers. comm.).
Tilloidea transversalis (Charpentier, 1825)
Druh s circum – mediteránním areálem žijící na Iberském poloostrově ve Francii,
Itálii, na Maltě, v Makedonii, Bulharsku, Řecku, Turecku a Sýrii. V severní Africe
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se vyskytuje v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Libyi a Egyptě. Zasahuje i do střední
Evropy v Maďarsku na Slovensku a dříve i v Česku (Kolibáč 2018). Je velmi pravděpodobné, že jeho larvy loví vývojová stadia velkých nosatců (např. rýhonosce
rodů Lixus, Larinus atd.) žijící v květních úborech bodláků, pcháčů a ostropestřeců.
Gerstmeier (1998) zmiňuje, že imago T. transversalis bylo v Itálii vychováno ze
suchého květenství artyčoku kardového (Cynara cardunculus L.). Autor též uvádí,
že tento druh loví rýhonosce Lixus scolopax Boheman, L. cardui Olivier a jeho potravou je též tesařík Parmena pubescens Dalman. Imaga jsou nejčastěji sbírána na
xerotermních stepních a lesostepních biotopech, ale i na ruderálních stanovištích,
kde je lze zastihnout hluboko zanořené v úborech pcháčů a bodláků, občas i lezoucí
po těchto rostlinách. V recentní době není z našeho území tento druh ověřen, existuje pouze historický nález z Bučovic z roku 1932 a z Brna (Kolibáč et al. 2005). Při
revizi sbírek MZM byl nalezen další, špatně determinovaný exemplář s neúplnou
lokalitou: Brno, Thurnher lgt. (Škorpík det.).
Tillus pallidipennis Bielz, 1850
Areál druhu zahrnuje Rakousko, Slovensko, Maďarsko, část Itálie, Rumunsko,
Bulharsko a Řecko, též jižní Francii a státy bývalé Jugoslávie (Niehuis 2013). Byl
zjištěn též v izolovaných arelách na Kavkazu a v asijské části Turecka (Gerstmeier
1998). Ze severního Řecka byl vychován z odumřelých pahýlů dubů (Quercus sp.)
a habrovce habrolistého (Ostrya carpinifolia Scop.) společně s krascem Anthaxia
hungarica (L.), jehož vývojová stadia by mohla být kořistí tohoto pestrokrovečníka
(Kraus pers. comm.). Byl sklepán též z keřů trnovce Kristova (Paliurus spina-christi
Mill.), jak uvádí např. Gerstmeier (1998). Tento druh byl zjištěn na jižním Slovensku jako nový druh pro faunu Československa (Winkler 1954). Poblíž našeho území
žije též v Rakousku například ve Štýrsku (Adelbauer & Fritz 1995) a především
v Burgenlandu v Leithagebirge, západně od Nesiderského jezera (Gerstmeier 1986).
Lokalitu nálezu popisují Roppeler & Dreis (1987) jako mírné jižní svahy na bázi
Leithagebirge. Toto místo leží necelých sto kilometrů od území jižní Moravy. Tudy
prochází i severozápadní hranice současně známého rozšíření. Jeho výskyt na vhodných lesostepních biotopech na našem území, včetně Znojemska, je možný.
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)
Tento druh je rozšířen v celé západní Evropě včetně Velké Británie, Itálie. Žije též ve
střední Evropě, ve Slovinsku, Chorvatsku, na Ukrajině a v Ázerbajdžánu. V severní
Africe žije v Alžírsku a Maroku. Horion (1953) doplňuje, že nežije v Portugalsku,
ve východním Středomoří a na Balkáně, žije na Korsice, Sardinii a Sicilii. V Polsku
je známý z Kujawska – Pomořanska, z okolí Gdaňsku a ze Slezska (Mazur 1975).
V Rakousku je častý ve Vorarlbergsku, ze Štýrska a Dolního Rakouska existuje jen
několik starých nálezů (Niehuis 2013). V České republice je znám z Českého středohoří například z lokalit Lovečkovice a Pokratice (coll. Škorpík), Církvice, Dobroměřice, Litoměřice, Martiněves a Rychnov, Stvolínky u České Lípy, Třebutičky
u Litoměřic, Rychnov u Verneřic, Soutěsky u Děčína (vše coll. Moravec), Zákupy
u České Lípy (coll. Škorpík), Verneřice a Buková hora (coll. Batelka). Další nálezy
pocházejí z Podještědí, Frýdlantského výběžku, Lužických hor a Českolipska, například z lokalit: Kravaře – Janovice, Křižany, Heřmanice, Krompach a Dubá (coll.
SČM), Úštěk (MJVM). Jeho rozšíření v severních Čechách je velmi pravděpodobně
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výsledkem průniku přes průlom Labe a Portu Bohemicu od severu až do Českého
středohoří. Zřejmě od severu ze Slezska proniknul i do Frýdlantského výběžku.
V okolí Litoměřic je v poslední době pravidelně pozorován společně s Trichodes
apiarius (Moravec pers. comm.).

Tab. I. Srovnání fauny pestrokrovečníků České republiky a Znojemska
Tab. I. Comparison of the checkered Beetle fauna of the Czech Republic and the Znojmo District
no		 taxon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denops albofasciatus Fischer von Weldheim, 1829
Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
Tilloidea transversalis (Charpentier, 1825)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Tillus pallidipennis Bielz, 1850
Allonyx quadrimaculatus Jacquelin du Val, 1860
Clerus mutillarius Fabricius, 1775
Opilo domesticus (Sturm, 1837)
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Opilo pallidus (Olivier, 1795)
Opilo taeniatus (Klug, 1842)
Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828)
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)
Trichodes favarius (Illiger, 1802)
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787)
Enoplium serraticorne (Olivier, 1790)
Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)
Korynetes ruficornis Sturm, 1837
Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775)
Necrobia rufipes (De Geer, 1775)
Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)
Opetiopalpus scutellaris (Panzer, 1797)
Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792)

CZ

CZ ext.

ZN

●		
●		
●
○
●		
×		
●
○
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●
○
●		
×		
●		
●		
●		
●		
●		
●
○
●		

●
●
×
●
×
●
●
●
●
●
●
●
●
×
●
●
●
×
●
●
●
●
●
●
●

		 počet prokázaných druhů
		 number of confirmed species

23

-4

21

		 aktuálně zjištěné druhy
		 species currently occurring

19		

18

ZN ext.

○

○

○
-3

Vysvětlivky: CZ – všechny druhy nalezené na území České republiky; ZN – všechny druhy nalezené na Znojemsku; ext. – druhy vyhynulé v příslušném území. Tyto druhy se nepodařilo v posledních padesáti letech na území Česka nalézt, viz též kategorie a kritéria IUCN sesnu Plesník & Cepáková (2005); × – druhy, které je možno očekávat; ● – označení druhu, který byl v území zjištěn,
○ – označení druhu, který v území vyhynul
Explanations: CZ – species found in the Czech Republic, ZN – species found in the Znojmo District, ext. – extinct species, which has not been found in the Czech Republic in the last 50 years
(see IUCN categories, in Plesník & Cepáková 2005), × – the species with expected occurrence;
● – species which was recorded in the studied area, ○ – species which is extinct in the studied area
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Kromě severočeské arely existovala ještě v první dekádě 20. století i arela jihočeská. Ve sbírkách JČM je deponován exemplář s lokalitou Holubov, což je obec
v Křemžské kotlině nedaleko Českého Krumlova. Ve sbírkách JČM je i druhý exemplář lokalizovaný pouze „Bohemia m.“. Je velmi pravděpodobné, že vznik této arely
je výsledkem danubiální migrace, kdy se tento západosubmediteránní druh rozšířil
přes Vyšebrodské sedlo do jihočeských pánví z údolí Dunaje. Tento jev zdokumentoval např. Lepší & Lepší (2009) vyhodnocením jihočeské arely ostružiníku Rubus
silvie-norticae M. Lepší & P. Lepší. Příkladem této migrace je pravděpodobně též
výskyt krasců Cylindromorphus filum (Gyllenhal) a Aphanisticus emarginatus (A.
G. Ollivier) v Českobudějovické a Třeboňské pánvi, viz Škorpík et al. (2011). Není
ale vyloučena ani možnost, že se tento druh do Křemžské kotliny dostal při převozu včelstev z oblasti jeho stálého výskytu, podobně jak to popisuje Flügel (2014)
u Trichodes ircutensis. Vzhledem k jeho rozšíření ve Slezsku (Mazur 1975) není
jeho výskyt na severní Moravě vyloučen. Starý nejistý nález z Kralického Sněžníku
zmiňují Kolibáč et al. (2005). Zajímavý je údaj: „na jižní Moravě vzácný, nalezen
i v Čechách“, který uvádí Fleischer (1927–30). Dalším publikovaným moravským
nálezem je údaj sběratele Schlögla: „Chřiby“, který publikoval Hubáček (1986) bez
bližší lokalizace. Vzhledem ke starým nálezům z jižních Čech, současnému rozšíření v jižním Německu a starším nálezům z Moravy, není nález Trichodes alvearius
při aktuálním trendu vývoje klimatu a životní strategii rodu Trichodes vyloučen. Ve
sbírkách MZM je rovněž deponován jeden historický exemplář s lokalizací „Nieder
Österreich“ (Dolní Rakousy). Jako jeho možného hostitele uvádí Niehuis (2013) samotářskou včelku zednici rohatou (Osmia cornuta (Latreille)). Je však možné, že ke
svému vývoji využívá i hnízda dalších druhů rodu Osmia sp.
Četnost výskytu jednotlivých druhů
Druhy čeledi Cleridae jsou vrcholoví predátoři saproxylofágního a nekrofágního
hmyzu, jakož i vývojových stadií samotářských včel. Jejich výskyt často indikuje
přírodně cenná stanoviště a zajímavá bionomie předurčuje vysokou bioindikační
hodnotu. Jejich populace jsou mnohem méně početné než populace druhů, které jsou
jejich potravou, což vyplývá z principu jejich zapojení, jako vrcholových predátorů,
do vazeb v ekosystémech.
Početnost i zdánlivá početnost populací se u jednotlivých druhů pestrokrovečníků dosti značně liší. Velké počty, desítky i stovky jedinců, je možno zaznamenat
u nekrofilních druhů rodu Necrobia sp., které bývají koncentrované na kadaverech
uhynulých obratlovců. Hojně lze pozorovat výskyt i u saproxylických druhů na
dřevě napadeném podkorním hmyzem. Druhy rodu Thanasimus a rovněž Clerus
mutillarius lze zastihnou například na skládkách vytěženého dřeva v počtech desítek jedinců. V podobných počtech lze výjimečně pozorovat i druh Tillus elongatus
na odumřelém dřevě. V literatuře jsou z našeho území popsány i případy hojnějšího
výskytu Allonyx quadrimaculatus, jak uvádějí Formánek (1899) a Fleischer (1927–
30). Tento druh však již nebyl u nás téměř 70 let zjištěn. V menších počtech a méně
koncentrovaně lze v noci na odumřelém dřevě pozorovat druh Opilo mollis, přesto
často nejde o jednotlivý výskyt. Nápadní a dobře zjistitelní jsou na svých lokalitách i
druhy rodu Trichodes sp., kteří sedají na květech a jsou výrazně kontrastně zbarveni.
Ostatní druhy pestrokrovečníků lze v terénu zjistit spíše jednotlivě a náhodně.

180

Četnost dospělců zastižených běžnými metodami v terénu, však ještě nemusí
objektivně vypovídat o skutečné početnosti jejich populací. To lze demonstrovat na
příkladu druhů, jejichž larvy žijí ve slabších profilech větví, často ve vyšších partiích
stromových korun. Tyto druhy (larvy i dospělci) loví menší xylofágní kořist. Pokud
jsou tyto druhy odchovávány ze dřeva v laboratorních podmínkách, počty vychovaných jedinců mohou být i vyšší (např. Tilloidea unifasciata). V relativně větších
počtech jedinců byl vychován i další pozoruhodný druh žijící ve slabších profilech
– Denops albofasciatus. V reálně málo početných populacích zřejmě žijí ve studovaném území druhy, které jsou zde na severní hranici svého areálu. Příkladem takového druhu je Opilo taeniatus, zatím nalezený pouze ve dvou dokladových exemplářích. Znalosti o životě mnoha našich druhů pestrokrovečníků jsou stále zatíženy
velkými rezervami v poznání jejich bionomie a ekologie, což je do značné míry
způsobeno objektivní obtížností jejich studia, k čemuž přispívá především skrytý
způsob života.
V tabulce č. II je uveden počet faunistických záznamů pro jednotlivé druhy. Záznam znamená zjištění jednoho a více exemplářů příslušného druhu na konkrétní
lokalitě v konkrétním čase. Odděleně jsou sečteny záznamy pro NP Podyjí i pro
Tab. II. Srovnání počtu faunistických záznamu pro jednotlivé druhy v NP Podyjí a zbytku zkoumaného území
Tab. II. Comparison of the number of faunistic records for individual species in Podyjí NP and the
rest of the area surveyed
no. taxon
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Allonyx quadrimaculatus
Clerus mutillarius
Denops albofasciatus
Dermestoides sanguinicollis
Korynetes caeruleus
Korynetes ruficornis
Necrobia ruficollis
Necrobia rufipes
Necrobia violacea
Opetiopalpus scutellaris
Opilo domesticus
Opilo mollis
Opilo pallidus
Opilo taeniatus
Tarsostenus univittatus
Thanasimus femoralis
Thanasimus formicarius
Tilloidea unifasciata
Tillus elongatus
Trichodes apiarius
Trichodes favarius

		 počet záznamů celkem
		 number of all records

počet záznamů z NP Podyjí
number of records in Podyjí NP	

počet ostatních záznamů
number of other records

0
104
7
1
13
18
2
4
13
0
4
93
20
2
0
17
25
127
70
65
0

1
28
7
6
6
5
5
12
22
2
12
14
9
0
1
2
12
11
22
29
1

585

207
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ostatní lokality, takže celkový počet záznamů publikovaných v tomto článku je 792.
Nejpočetněji byli zastoupeni Clerus mutillarius, kdy celkový počet zjištěných imag,
zejména díky metodě nárazových pastí, byl 1121 exemplářů. Tento údaj svědčí
též o velké letové aktivitě, zřejmě při vyhledávání nových lovišť. Dalším nejpočetnějším druhem byla Tilloidea unifasciata, kdy bylo zjištěno celkem 708 exemplářů.
V tomto případě byl největší počet imag vychován v laboratorních podmínkách,
z otepí dřeva.
Přehled hostitelských dřevin
Data v této práci přinášejí celou řadu poznatků o druzích dřevin, z nichž se podařilo vychovat jednotlivé druhy pestrokrovečníků. Některé výsledky byly poměrně
překvapivé a mohou naznačit vazbu na pronásledované druhy xylofágních brouků
i jejich ekologickou plasticitu. Zde se nabízí celá řada otázek pro hlubší ekologický
výzkum vztahů ve společenstvech arborikolního hmyzu. Souhrn informací o vazbě
jednotlivých druhů středoevropských druhů pestrokrokrovečníků na xylofágní druhy, které jsou jejich kořistí, přináší práce Horák & Nakládal (2009). Následující tabulka přináší přehled o vazbě pestrokrovečníků na jednotlivé druhy dřevin (tabulka
III). Přehled uvedený v této tabulce nemá ambice být kompletním podkladem uvádějícím vyčerpávající seznam všech autochtonních dřevin zjištěných jako habitat pro
každý druh. Údaje z literatury byly použity jen v případě, že bylo nezbytné osvětlit
konkrétní ekologickou souvislost u příslušného druhu. Velmi podrobný přehled o habitatech středoevropských pestrokrovečníků přináší práce Niehuis (2013).
Počtem zjištěných druhů hostitelských dřevin (23), výrazně převyšuje všechny
ostatní druhy pestrokrovečníků Tilloidea unifasciata. Tento fakt může být ovlivněn
schopností tohoto druhu akceptovat široké spektrum druhů drobnější kořisti, která
žije v menších profilech větví listnatých stromů.
Závěr
Přestože je tato práce jen prvním příspěvkem ke zhodnocení fauny pestrokrovečníků Znojemska, přinesla výjimečné výsledky. Shromáždění faunistických dat o 21
druzích (18 aktuálně se vyskytujících) prokázalo vysokou přírodní zachovalost
a biotopovou rozmanitost studovaného území. Druhová pestrost čeledi Cleridae
a přítomnost zejména některých druhů naznačuje existenci dlouho trvajícího lesního
kontinua reliktního charakteru, s příslušností ke starším a středním fázím holocénu
(Grulich 1997). Tato skutečnost se týká jak Národního parku Podyjí, tak i některých lokalit ostatních západomoravských říčních údolí (Jevišovky, Rokytné, Jihlavy
a Oslavy). Značnou devizou území je jeho poloha na kontaktu dvou faunistických
okresů (Zelený 1972), kdy je toto území úhlopříčně rozděleno hranicí středoevropské lesní oblasti v zalesněné pahorkatině a Panonika s výrazně teplejším klimatem
a rovinatějším reliéfem s malým zastoupením lesa. Tam kde lze v panonském faunistickém okrese předpokládat dlouhodobé lesní kontinuum, byly nalezeny druhy,

Tab. III. Přehled hostitelských dřevin rostoucích na území České republiky pro vybrané druhy pestrokrovečníků
Tab. III. List of host trees growing in the territory of the Czech Republic for selected species of
checkered Beetles
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taxon

CM	DA	DS	KC	KR	 OD	 OM OP	 OT

Tfe

Tfo

TU	 TE

Abies alba							
●				
●
●
Acer campestre												
●
Alnus glutinosa							
●				
○		
Betula pendula							
●						
Betula sp.			
○										
Carpinus betulus						
●
●
○			
○
●
Castanea sativa													
Cornus mas							
●					
●
Cornus sanguinea								
○				
○
Corylus avellana					
●		
●
●				
●
Crataegus laevigata							
●
●					
Cytisus scoparius								
●
●			
●
Euonymus europaeus									
●			
●
Fagus sylvatica
○										
○
●
Frangula alnus									
○				
Fraxinus excelsior											
○
●
Juglans regia							
●
○					
Hedera helix				
●		
●							
Larix decidua											
○		
Picea abies									
○
●			
Pinus mugo										
○			
Pinus nigra										
○			
Pinus sylvestris
○							
○		
●
●
●
Populus nigra ´italica´
○												
Populus sp.
○										
○
○
Prunus avium												
●
Prunus dulcis									
○				
Prunus mahaleb												
●
Pyrus communis							
●
●				
●
Quercus cerris												
●
Quercus petraea
●
●			
●			
●				
●
Quercus pubescens								
●				
●
Quercus robur			
●									
●
Quercus sp.
●			
●			
●
○					
Robinia pseudoacacia							
●					
●
Rosa canina												
●
Rosa marginata						
●							
Sorbus aria agg.												
●
Tilia cordata				
○			
●
●					
Tilia sp.									
○				
Ulmus campestris
○							
Ulmus sp.				
○				
○
Vitis vinifera		
●				
●		
○				
○

●
○
●

●

○

● – údaj o druhu dřeviny, který je originálně uveden v této práci; ○ – údaj o druhu dřeviny převzatý
z literatury
● – data on the tree species originally listed in this work; ○ – data on the tree species extracted from
the literature
taxon: CM = Clerus mutillarius, DA = Denops albofasciatus, DS = Dermestoides sanguinicollis,
KC = Korynetes caeruleus, KR = Korynetes ruficornis, OD = Opilo domesticus, OM = Opilo mollis, OP = Opilo pallidus, OT = Opilo taeniatus, Tfe = Thanasimus femoralis, Tfo = Thanasimus
formicarius, TU = Tilloidea unifasciata, TE = Tillus elongatus
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které se zřejmě šířily v období lesního optima. Takovým příkladem může být třeba
Dermestoides sanguinicollis, jež se vyskytuje ve zbytcích starých lužních doubrav
v okolí toku Jevišovky. Zde zachovalé fragmenty staršího lesa, stejně jako lužní porosty na Travním dvoře jsou z hlediska fauny pestrokrovečníků zatím velmi nedostatečně prozkoumány. To se týká též dalších lokalit v Dyjskosvrateckém úvalu (fragmenty lužního lesa a mokřadů), lesů i stepí Miroslavské hráze a stepních fragmentů
na horninových výchozech krystalinika i mořských sedimentů. Průzkum přinesl
i některé velmi překvapivé údaje, jako je například náhodný nález kosmopolitního
synantropního druhu Tarsostenus univittatus na Načeratickém kopci. Jde o teprve
třetí zjištěnou lokalitu tohoto druhu v České republice. Pozoruhodný je i nález a potvrzení výskytu středomořského druhu Opilo taeniatus. Jeho dvě lokality v okolí
Znojma jsou teprve pátou a šestou zjištěnou lokalitou tohoto druhu u nás. Druh je
tak nově součástí fauny jihozápadní Moravy a je tak rovněž zpřesněna severní hranice jeho rozšíření na našem území. Je otázkou, jestli jeho výskyt je příkladem vyznívání ilyrské migrace (Ložek 2009). K takovým úvahám zatím neexistuje dostatek
znalostí o jeho rozšíření na severní hranici areálu.
Jedním z nejdůležitějších a nejcennějších typů vegetace s reliktním potenciálem
(Chytrý & Vicherek 1995) jsou teplomilné doubravy na exponovaných svazích
výše zmíněných říčních údolí a na okrajovém svahu Českého masívu (například
polesí Purkrábka nebo Krumlovský les), což reflektuje i fauna pestrokrovečníků
výskytem populací náročných teplomilných a ohrožených druhů. Zdejší rozvolněné
prosluněné porosty, místy i lesostepního charakteru, umožňují existenci populací
Clerus mutillarius, Denops albofasciatus a Opilo pallidus. Nálezy těchto druhů
mimo NP Podyjí nejsou výsledkem cíleného faunistického výzkumu, ale spíše příležitostné. Zdaleka nezachycují skutečný stav populací těchto druhů a jejich celkové
rozšíření ve zkoumaném území. Vzhledem k dokumentovanému zániku populací
Clerus mutillarius na všech známých lokalitách v Čechách (Rakovnicko, Polabí,
jižní Čechy – viz komentáře) bude účelné zjistit souvislosti intenzivního pasečného
hospodaření v doubravách s ohrožením tohoto druhu. Porozumění ekologickým souvislostem může značně přispět k praktické ochraně tohoto druhu na jižní Moravě.
Není vyloučeno, že monitoring výskytu a početnosti populací C. mutillarius na jižní
Moravě přinese výsledky dokumentující jeho ústup i z tohoto území. Druh pravděpodobně již nežije na historických lokalitách Vlára, Valašské Klobouky či Uherský
Brod (viz data).
Některé druhy pestrokrovečníků vyhledávají kulturní, lidskou činností značně
podmíněné nebo přímo vytvořené biotopy. Takovým případem jsou například nálezy
Denops albofasciatus a Opilo domesticus v opuštěném vinohradu u Konic. Druhem,
který v podmínkách České republiky uplatňuje synantropní strategii je Tarsostenus
univittatus. Protože však jeho nález ve studovaném území byl zatím pouze náhodný,
nebylo možno přiřadit mu zde konkrétní synantropní biotop. V případě tohoto druhu
je však též možné, že podobně jako v jihozápadním Německu a jinde v teplejších
oblastech dokáže jeho populace přežívat i ve volné krajině. Jeho habitatem by mohly
být neobhospodařované vinohrady.
V tropických oblastech žije velké množství druhů pestrokrovečníků, které mají
noční aktivitu a jsou lákány světelným zdrojem. I v našich podmínkách lze některé
druhy přilákat ke světlu. Data uvedená v této práci prozrazují noční aktivitu u: Ne-

184

crobia ruficollis, N. rufipes, N. violacea, Opilo mollis, O. pallidus a Tillus elongatus.
Je ale pravděpodobné, že noční aktivita se týká i dalších druhů, například O. domesticus.
Dalším pozoruhodným aspektem souvisejícím s ochranou několika ohrožených
druhů pestrokrovečníků je vývoj keříčkové vegetace a keřových porostů bývalých
pastvin na jihovýchodním okrajovém svahu Českého masívu v NP Podyjí i na dalších stepních lokalitách. Popis této vegetace hodnotí autoři Chytrý & Vicherek
(2004). Tato vegetace je součástí komplexu extenzivních ovocných sadů, zbytků
pastvin, výchozů horninového podloží a krátkostébelných xerotermních trávníků,
který se po mnohá desetiletí vyvíjel bez cílené péče (Táborská 1999). Ve větvích
teplomilných keřů zde byli zjištěni např. Tilloidea unifasciata (vývoj v Cornus mas,
Corylus avellana, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus a Rosa canina), Opilo
mollis (zjištěn např. v Crataegus laevigata, Cornus mas a Corylus avellana), Opilo
pallidus (Cornus sanguinea, Crataegus laevigata a Cytisus scoparius). Nejzajímavějším druhem biotopů porostlých teplomilnými keři a keříčkovou vegetací je beze
sporu Opilo taeniatus. Tento druh zde žije na severním okraji svého areálu a byl
vychován z janovce metlatého (Cytisus scoparius) a brslenu evropského (Euonymus europaeus). Otevřený terén pokrytý stepní vegetací též velmi dobře vyhovuje
druhům rodu Necrobia. Změna způsobu hospodaření, ukončení pastvy a nejasnosti
v pozemkové držbě v minulých desetiletích způsobily pomalou expanzi teplomilných keřů, které byly v dřívějších dobách hospodáři odstraňovány nebo jako semenáčky spaseny dobytkem. Paradoxním důsledkem této expanze bylo i rozšíření výše
zmíněných druhů pestrokrovečníků na tyto biotopy.
Tato práce je zatížena nepříznivou skutečností, že se podařilo dohledat v muzejních a soukromých sbírkách zatím jen velmi malé množství historických údajů
o výskytu pestrokrovečníků ve studovaném území. Nelze si proto vytvořit představu
o vývoji populací jednotlivých druhů v zájmovém území v minulých desetiletích.
Historický materiál Allonyx quadrimaculatus, Opetiopalpus scutellaris a Trichodes
favarius je zatím jediným dokladem těchto druhů ze Znojemska a též ostatní i hojnější druhy v prohlédnutých sbírkách prakticky úplně chybí. V možnostech aktivit
spojených s přípravou tohoto článku nebylo podchytit všechny historické sbírky
v muzeích v České republice, ani v okolních státech. Je velmi pravděpodobné, že například sbírky Naturhistorische Muzeum ve Vídni nebo Dolnorakouského zemského
muzea v Sankt Pöltenu obsahují materiál pestrokrovečníků jak z jihozápadní Moravy, tak i z dalších míst České republiky. I po shromáždění všech dostupných dat
je třeba konstatovat, že prozkoumanost zájmového území mimo NP Podyjí je stále
poměrně nízká. Díky intenzivní, více jak třicetileté činnosti entomologické veřejnosti při výzkumu NP koordinovaného Správou NP Podyjí, je úroveň znalostí o čeledi
Cleridae v tomto území již celkem vyhovující, ač i zde jsou ve studiu pestrokrovečníků určité rezervy. V posledních zhruba deseti letech přispěly k prudkému nárůstu
úrovně vědomostí o této skupině v NP Podyjí i na dalších lokalitách Znojemska
zejména ekologické výzkumy Entomologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích, Přírodovědecké fakulty MU v Brně a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Tyto instituce uskutečnily průzkumy
na cíleně vybraných místech (např. seče v listnatých porostech a světliny v teplomilných doubravách i starých lužních porostech). Byla tak například sledována dynami-
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ka sukcese na nově vzniklých sečích, který uskutečnil Entomologický ústav AVČR
(Sebek et al. 2015). Mnohé lokality zkoumaného území mimo NP Podyjí jsou přírodně velmi hodnotné a výsledky naznačují jejich nemalý potenciál, jejich průzkum
z hlediska fauny pestrokrovečníků je však bohužel v začátcích.
Přáním autora je, aby tato práce byla vstupním vkladem ke studiu pestrokrovečníků na jihozápadní Moravě, a aby posloužila i jako vodítko při studiu fauny této
čeledi v dalších územích. Jasným hendikepem jsou zatím velmi kusé znalosti bionomie většiny druhů pestrokrovečníků a nedostatek aktuálních faunistických dat,
která bohužel zatím nedošla celostátního zhodnocení v podobě souborné publikace.
Jedním z podstatných důvodů k úvahám o souborném faunistickém a bionomickém
zpracování čeledi Cleridae je zlepšení možností účinné ochrany druhů, vyskytujících
se zejména v zachovalých lesních a lesostepních biotopech. Tato krásná a způsobem
života nesmírně zajímavá čeleď brouků si jistě větší zájem a bližší studiu zaslouží.
Summary
The article should improve knowledge on the Cleridae beetles in south-western Moravia, especially
in the Znojmo District and several neighboring localities. No work summarizing data on this beetle
family has been yet published for this region. The study brings original faunistic data on individual species, which was collected during thirty years of research. It was completed with historical
data from many museums and private collections, as well as with data obtained by synecological
research of forest habitats in Podyjí National Park. Information on general and Czech distribution
area, lifestyle and ecology, time of occurrence, threats and possible conservation methods for each
species is presented.
In the studied area, 21 species of Cleridae beetles were recorded, 18 of them have lived there recently (only one species from all Cleridae beetles living in the Czech Republic is missing). For the
extinct species Allonyx quadrimaculatus and Opetiopalpus scutellaris, new localities in historical
sources were found. A historical finding of Trichodes favarius is the first known individual for the
Czech Republic, but it is unreliable. Two species are published as new for the studied region: Opilo
taeniatus and Tarsostenus univittatus. Records of Denops albofasciatus help to specify the northern
limit of the species’ range.
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Příloha I / Appendix I
Systematický přehled druhů čeledi Cleridae zjištěných ve zkoumaném území,
včetně nejdůležitějších synonym (dle Kolibáč 2018)
A systematic overview of Cleridae family species found in the studied region including the most important synonyms (after Kolibáč 2018).
Čeleď: Cleridae
Podčeleď: Tillinae
	Rod: Tilloidea Laporte de Castelnau, 1832
		Druh:
Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
	Rod: Tillus Olivier, 1790
		Druh:
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
	Rod: Denops Fischer von Weldheim, 1829
		Druh:
Denos albofasciatus (Charpentier, 1825)
Podčeleď: Clerinae
	Rod: Trichodes Herbst, 1792
		Druh:
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)
			
Trichodes favarius (Illiger, 1802)
	Rod: Clerus Fabricius, 1775
		Druh:
Clerus mutillarius Fabricius, 1775
	Rod: Thanasimus Latreille, 1805
		Druhy:
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
			
Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828)
			
(syn. T. rufipes Brahm, 1797; T. pectoralis Fuss, 1863)
	Rod: Opilo Latreille, 1802
		Druhy:
Opilo pallidus (Olivier, 1795)
			
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
			
Opilo domesticus (Sturm, 1837)
			
Opilo taeniatus (Klug, 1842)
	Rod: Allonyx Jacquelin du Val, 1860
		Druh:
Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783)
Podčeleď: Korynetinae
	Rod: Tarsostenus Spinola, 1844
		Druh:
Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792)
	Rod: Dermestoides Schaeffer, 1777
(syn. Orthopleura Spinola, 1844; Aporthopleura Barr, 1977; Eurenoplium Žirovnický, 1977)
		Druh:
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787)
	Rod: Korynetes Herbst, 1792
		Druhy:
Korynetes caerulaeus (De Geer, 1775)
			
(syn. K. meridionalis Obenberger, 1916; K. obenbergeri Jannson, 1936)
			
Korynetes ruficornis (Sturm, 1837)
	Rod: Necrobia (Olivier, 1795)
		Druhy:
Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)
			
Necrobia rufipes (De Geer, 1775)
			
Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775)
	Rod: Opetiopalpus Spinola, 1844
		Druh:
Opetiopalpus scutellaris (Panzer, 1799)
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