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Abstract: We provide records of Cerocoma schaefferi (Coleoptera: Meloidae) from the Znojmo re-
gion (southern Moravia, Czech Republic). There are two old records from Znojmo and a recent one 
from Oleksovice. The latter is the second present-day locality of occurrence in the Czech Republic. 
Up to now, the species was only known to occur in the Skalky u Sedlece Natural Monument near 
Mikulov (southern Moravia).
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ÚVOD

Majka Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) je teplomilný druh, vyskytující se 
v celé jižní Evropě, s východní hranicí areálu v Zakavkazí (Iablokoff-khnzorIan 
1983, bologna 2020). Nejsevernější výskyt druhu je známý až z Lotyšska, kde 
je ale v současnosti považován za pravděpodobně vyhynulý (Turco & bologna 
2011). Vzácně je evidován také ve střední Evropě, odkud je hlášený z České re-
publiky, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Švýcarska (Dvořák 
& Vrabec 2007, Turco & bologna 2011).

V České republice jsou z Čech známé velmi staré dokladové exempláře 
C. schaefferi z okolí Prahy (lokay 1869) a z počátku 20. století z Čelákovic (DVo-
řák 1983, Vrabec 1994), které byly sbírány v letech 1908 a 1909 ve více kusech 
a jsou dokladovány ve sbírkách Národního muzea v Praze (Vrabec 1994, Turco 
& bologna 2011). Novější údaje uvádí Týr (2015) ze západních Čech z Nevřeně 
z roku 1940 a Dvořák (1996) z Plzně-Skvrňan z roku 1953. Z Moravy jsou známé 
staré údaje z Brna, Olomouce a Karviné-Fryštátu (reITTer 1870), z okolí Prostějova 
(zoufal 1921) a z Pavlovských kopců (ŠVIhla 1996). V současnosti je druh hlášený 
pouze z Přírodní památky Skalky u Sedlece z roku 2018 (Černý 2019).
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BIOLOGIE

Bionomie druhu je velmi málo známá. Larva prvního instaru, tzv. triungulin, byla 
popsána teprve nedávno (DI gIulIo et al. 2002), další vývojová stádia, včetně kukly 
popsal již fabre (1886). Dosavadní znalosti o vývoji larev Cerocoma schaefferi, 
zjištěné na lokalitách jižní Evropy a obsažené ve staré literatuře (fabre 1886, beau-
regarD 1890, MolITor 1931) shrnují lückMann & nIehuIs (2009): triungulini 
C. schaefferi aktivně vnikají do hostitelských hnízd blanokřídlých (Hymenoptera) 
z čeledí kutíkovitých (Crabronidae) a kutilkovitých (Sphecidae), konkrétně druhů 
z rodů Tachytes Panzer, 1806 a Tachysphex Kohl, 1883. Zde se vyvíjejí na larvách 
sarančat (Caelifera: Acrididae) a kudlanek (Mantodea: Mantidae), které jsou těmito 
blanokřídlými paralyzované. bologna (1991) uvádí kladení vajíček pravděpodob-
ně do jamky v půdě, kterou samice aktivně vyhrabe. Triungulini vnikají do hnízda 
Tachysphex costae (De Stefani, 1882) (Hymenoptera: Crabronidae), kde se živí 
paralyzovanými mladými kudlankami (Mantidae). Ke kuklení dochází v půdě uvnitř 
hnízda. lückMann & nIehuIs (2009) upozorňují, že hostitelské druhy u středoev-
ropských populací C. schaefferi mohou být s největší pravděpodobností jiné než 
doposud publikované známé taxony, zjištěné na základě výše uvedených poznatků 
z jižní Evropy.

Imaga C. schaefferi se vyskytují od dubna do října, s maximem v květnu až čer-
venci (Turco & bologna 2011). Jsou nalézána na květech mnoha rostlin různých 
čeledí, nejčastěji na hvězdnicovitých (Asteraceae), ale také na miříkovitých (Apia-
ceae), cistovitých (Cistaceae), pryšcovitých (Euphorbiaceae), růžovitých (Rosaceae) 
nebo brukvovitých (Brassicaceae) (Turco & bologna 2011). Dospělci se živí hlav-
ně pylem a nektarem, mají pro tento účel upraveno ústní ústrojí (bologna 1991, 
lückMann & nIehuIs 2009).

VÝSLEDKY

Nálezová data Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758)
Lokality jsou doplněny číselným kódem čtverce podle metodiky pro faunistické ma-
pování (zelený 1972).

Moravia mer.: Znojmo (7162), 10. VII. 1922, 1 ex., [sběratel neznámý]; stejná lokalita, 1929, 1 ex., 
[sběratel neznámý]; oba exempláře Z. Kraus det., coll. Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Moravia mer., Znojmo env., Oleksovice (7163), 25. VI. 2020, 1 samice, M. Linhart leg., J. Vávra 
det. et coll. (obr. 1).

Na lokalitě Oleksovice byla samice C. schaefferi nalezena v poledních hodinách za 
plného slunečního svitu na květu řebříčku (Achillea sp.) na ruderálním, zcela ne-
zastíněném biotopu (obr. 2). Rostlinné společenstvo lokality je tvořeno především 
porosty třezalky tečkované (Hypericum perforatum), řebříčku chlumního (Achillea 
collina), mochny stříbřité (Potentilla recta), jetelů (Trifolium sp.), pelyňků (Artemi-
sia sp.), vratiče obecného (Tanacetum vulgare), mrkve obecné (Daucus carota), 
ostropse trubila (Onopordum acanthium), bodláků (Carduus sp.) a různými druhy 
trav (Poaceae), z kterých převládají především porosty pýrů (Elytrigia sp.), kostřav 
(Festuca sp.) a ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Společně s C. schaef-
feri byly na lokalitě nalezeny nebo pozorovány další druhy brouků, charakteristické 
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pro xerotermní nezastíněné biotopy. Na květech, nejčastěji řebříčku chlumního se 
zde vyskytovaly Chlorophorus sartor (O. F. Müller, 1766), Plagionotus floralis (Pa-
llas, 1773) a Stenopterus flavicornis Küster, 1846, na ostropsech a bodlácích Aga-
panthia dahli (Richter, 1821) (vše Cerambycidae) a Protaetia ungarica ungarica 
(Herbst, 1790), a na pýrech Anisoplia austriaca austrica (Herbst, 1783), Chaetopte-
roplia segetum segetum (Herbst, 1783) a Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1786) 
(vše Scarabaeidae).

Se současným výskytem Cerocoma schaefferi v širší oblasti Pavlovských kopců 
na lokalitě Skalky u Sedlece (Černý 2019) představují nálezy tohoto teplomilného 
druhu na Znojemsku teprve druhou oblast recentního výskytu v České republice.

Obr. 1. Habitus samice majky Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) z Oleksovic (jižní Morava, 
Česká republika); délka těla 10,8 mm. Foto Jan Sitek.
Fig. 1. Habitus of female Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) from Oleksovice (southern Mora-
via, Czech Republic); body lenght 10.8 mm. Photo by Jan Sitek.
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SUMMARY
The blister beetle Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) occurs throughout southern Europe, rea-
ching the eastern border of its distribution range in Transcaucasia (Iablokoff-khnzorIan 1983, 
bologna 2020). Its northernmost known occurrence is in Latvia, where it is nowadays considered 
probably extinct (Turco & bologna 2011). In the Czech Republic, several records are available 
from Bohemia and Moravia. Very old voucher specimens of C. schaefferi are known from the vi-
cinity of Prague (lokay 1869) and from Čelákovice from the early 20th century  (Dvořák 1983, 
Vrabec 1994). Newer records were given by Týr (2015) from Nevřeň (record from 1940) and by 
Dvořák (1996) from Plzeň-Skvrňany (part of the city of Pilsen, record from 1953), both in western 
Bohemia. From Moravia there are old records from Brno, Olomouc and Karviná-Fryštát (reITTer 
1870), from the environs of Prostějov (zoufal 1921) and from the Pavlovské kopce (Pavlov hills) 
(ŠVIhla 1996). The only recent find, made in 2018, has been reported from the Skalky u Sedlece 
Natural Monument (Černý 2019).

Little is known about the ecology and life history of C. schaefferi. Its development is associated 
with nests of some wasps (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae), in which they develop on pa-
ralyzed juveniles of Acrididae (Orthoptera: Caelifera) and mantises (Mantodea: Mantidae) (fabre 
1886, beauregarD 1890, MolITor 1931, lückMann & nIehuIs 2009).

From the Znojmo region (southern Moravia, Czech Republic) we give two old finds made 
in the town of Znojmo in 1922 and 1929 (hitherto unpublished, discovered in the collection of 

Obr. 2. Biotop druhu Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) – ruderál u Oleksovic (jižní Morava, 
Česká republika). Foto Jiří Vávra.
Fig. 2. Habitat of Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) – ruderal site near Oleksovice (southern 
Moravia, Czech Republic). Photo by Jiří Vávra.
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South Moravian Museum in Znojmo) and a current record of one female from Oleksovice (Fig. 1). 
The female specimen from Oleksovice was found on the 25 June 2020 on a cluster of flowers of 
yarrow (Achillea sp.) growing in an open, ruderal habitat (Fig. 2).

This record of Cerocoma schaefferi from the Znojmo region increases the known areas of pre-
sent-day occurrence of this species within the Czech Republic from one to two.
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