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Abstract: The first records of the rare and endangered longhorn beetles Necydalis ulmi (Chevrolat, 
1838) and Necydalis major Linnaeus, 1758 in Podyjí National Park and its vicinity are reported. 
We also discuss habitat requirements of the species and management needed to support their popu-
lations.

Key words: Necydalis major, Necydalis ulmi, rare species, Podyjí National Park, habitat preferen-
ces, forest management

ÚVOD

Jak uvádějí například Heyrovský (1993) a Hůrka (2017) v České republice, stejně 
jako v celé Evropě žijí pouze dva druhy tesaříkovitých brouků rodu Necydalis. Bo-
hatěji je tento rod zastoupen ve východní Asii od Přímořského kraje v Ruské federa-
ci, přes Čínu až po Vietnam. Několik druhů žije také v Severní Americe a jeden druh 
též v Indii (Heyrovský 1955).

Tesařík Necydalis ulmi (Chevrolat, 1838), je řazen v Červeném seznamu 
ohrožených druhů bezobratlých ČR jako kriticky ohrožený (kabátek & skořepa 
2017). Kromě komplexu lesů na Křivoklátsku, kde je hlášen z více lokalit, je jeho 
výskyt doložen jen z nemnoha dalších míst. Na Křivoklátsku je znám z Lán, Týřova, 
Nižbora, Broum a Zbiroha (rébl 2010, Januš et al. 2018). Zjištěn byl i z Dobříše 
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(sláma 1998) a také v PR Buky u Vysokého Chvojna (mertlik 2007). Dobře dolo-
žená více nálezy je populace z Ralské pahorkatiny, například z NPR Velký a Malý 
Bezděz (Honců 2014). Starší nález je udáván též z Jinců-Čenkova (Heyrovský 
1955) a z Vysokého Kamýka u Protivína (sláma 1998). Na Moravě byl nalezen více 
sběrateli v okolí Valtic (sláma 1998). Nedávno byl zjištěn také v Chřibech v PR 
Holý kopec (konvička 2020), v Moravském krasu v NPR Býčí skála (konvička 
2020) a v Adamově u Brna (Z. Kraus, ústní sdělení). Starší nález uvádí z Náměšti 
nad Oslavou Fleischer (1927–30) a neurčitý údaj z Drahanské vysočiny uvádí Hey-
rovský (1955). V jeho práci je rovněž uvedena lokalita Velké Kunčice. Obec tohoto 
jména se však nachází pouze v Polsku, nedaleko hranic s Českou republikou. 

Tento druh indikuje svou přítomností nejzachovalejší lokality s kontinuitou sta-
rých listnatých porostů (sláma 1998) s dostatkem vhodného odumírajícího a odum-
řelého dřeva (reJzek & vlasák 1999).

Vývoj larev tesaříka N. ulmi probíhá v odumřelém dřevě, především ve velkých 
otevřených dutinách žijících a pomalu odumírajících buků lesních (Fagus sylvatica), 
případně v jejich zlomech a pahýlech (sláma 1998). Larvy se vyvíjejí t éž v podob-
ných vhodných mikrobiotopech dalších dřevin, jako dubů (Quercus spp.), lip (Tilia 
spp.), habru obecného (Carpinus betulus) a jilmů (Ulmus spp.), jak uvádí sláma 
(1998). Vychován byl též z javoru babyky (Acer campestre) viz nálezová data v této 
práci. Vedle výše popsaných mikrobiotopů osidlují vzácněji také odřená místa (tzv. 
zrcátka), odumřelé větve anebo stojící souše. Vývoj v odumřelé terminální části žijí-
cích dubů byl zjištěn vícekrát v okolí Valtic (J. Vávra, ústní sdělení). Samice vyhle-
dávají ke kladení dřevo napadené bílou hnilobou. Tu způsobují houby rezavec šikmý 
(Inonotus obliquus) a rezavec pokožkový (Inonotus cuticularis), jak uvádějí reJzek 
& vlasák (1999). Substrát s micélii Inonotus sp. vhodný pro kladení vajec registrují 
samice speciálními receptory citlivými na molekuly etanolu. Pletiva rezavců etanol 
uvolňují a tato místa samice přímo využívají ke kladení (M. Hoskovec, ústní sdě-
lení). Vývoj larev trvá přibližně tři roky (sláma 1998). Imaga l ze najít  v dut inách 
(reJzek & vlasák 1999) nebo poletující kolem živných dřevin (Heyrovský 1955). 
Vzácně lze zaznamenat i úživný žír imág na květech, jak bylo pozorováno a doku-
mentováno v NPR Velký a Malý Bezděz (viz obr. 1).

Tesařík větší Necydalis major Linnaeus, 1758 je v Červeném seznamu ohro-
žených druhů bezobratlých ČR veden jako druh zranitelný (kabátek & skořepa 
2017). Byl zjištěn roztroušeně na většině území České republiky, s vyšším počtem 
lokalit na Třeboňsku, Křivoklátsku, Plzeňsku, Královéhradecku a Českolipsku. Té-
měř nebyl zaznamenán v pohraničních horách a na Vysočině, údaje o jeho výskytu 
nebyly dosud publikovány ani z Jeseníků, Bílých Karpat a Beskyd. Heyrovský 
(1993) uvádí, že tento druh se vyskytuje velmi lokálně v nížinách na celém území. 
Rovněž na jihozápadní Moravě zatím údaje o tomto druhu téměř chybějí, až na 
jeden historický Pazourkův záznam z Vranova nad Dyjí (sláma 1998). Nejbl ižší l o-
kalita výskytu N. major ke studovanému území je známa z obory v Náměšti nad Os-
lavou (málek & Hruška 1991). Podrobná data o jeho rozšíření, aktuální ke konci 
druhého milénia, uvádí sláma (1998). Mnohem více údajů o jeho výskytu je dosud 
známo z Čech než z Moravy (sláma 1998).

Vyskytuje se v zachovalých lesích, alejích, břehových porostech či parcích 
(sláma 1998). Tento druh je rozšířen v mnohem širším spektru biotopů než Ne-
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cydalis ulmi. Byl zjištěn v podmáčených olšinách a společenstvech měkkého 
luhu, ale i v extenzivních třešňových sadech, starých dřevinách rybničních hrází, 
i v lesostepních teplomilných porostech. 

Vývoj larev tesaříka N. major je podobný jako u N. ulmi, ale larvy se vyvíjejí ze-
jména v kmenech a větvích většího průměru (reJzek & vlasák 1999). Vyhledává 
též pahýly po ulomených větvích, odřeniny na živých kmenech, odumřelé stromy 
s kůrou i bez ní a suché terminální části kmenů (sláma 1998). Obsazuje nejčastěji 
olše (Alnus sp.), vyvíjí se také v lípě (Tilia sp.), dubu (Quercus sp.), vrbě (Salix sp.), 
topolu (Populus sp.) jak uvádějí reJzek & vlasák (1999). Další živné dřeviny, 
které publikoval sláma (1998) jsou: jírovec (Aesculus sp.), buk (Fagus sp.), jilm 
(Ulmus sp.), javor (Acer sp.), třešeň ptačí (Cerasus avium), višeň obecná (Cerasus 
vulgaris), topol osika (Populus tremula), bříza (Betula sp.), jabloň (Malus sp.), hru-
šeň (Pyrus sp.) a habr (Carpinus sp.).

Larvy se vyvíjejí podle podmínek nejméně tři roky, substrát obsazený larvami 
může být využíván po více generací (sláma 1998). Imága Necydalis major se ob-
jevují v červnu a červenci s vrcholem výskytu ve druhé polovině června (sláma 
1998). Za slunečného počasí sedají na mateřských dřevinách v okolí poškozených 

Obr. 1. Dospělci tesaříka Necydalis ulmi vzácně navštěvují kvetoucí rostliny. Fotografie pochází 
z NPR Velký a Malý Bezděz (foto Petr Kozel).
Fig. 1. Adults of Necydalis ulmi occasionally visit flowering plants. The photo was taken in the Vel-
ký a Malý Bezděz Nature Reserve (photo by Petr Kozel).
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míst, kolem zlomů, dutin a ploch holého dřeva a lze je zastihnout i vysoko v koru-
nách.

Ze studovaného území nebyly dosud publikovány údaje o žádném z obou našich 
druhů rodu Necydalis, i přes intenzivní entomologický výzkum saproxylofágních 
brouků, který zde trvá od počátku devadesátých let 20. století. Tento článek přináší 
dosud nepublikované údaje o výskytu obou našich druhů tohoto rodu.

METODIKA

Pro potřeby této práce je zájmová oblast vymezena územím NP Podyjí, včetně 
jeho ochranného pásma a navazujícím přírodním komplexem údolí Dyje od okolí 
hradu Bítova až k Vranovu nad Dyjí. V zájmovém území nebyl dosud prováděn 
systematický průzkum zaměřený na zjištění tesaříků rodu Necydalis žádnou 
z produktivních metod, jako jsou pasti s kvasící návnadou nebo vyhledávání dřeva 
obsazeného larvami.

Od roku 2011 probíhá na území NP Podyjí výzkum vlivu prosvětlování lesa na 
různé skupiny organismů (šebek et al. 2015, šebek et al. 2016). V rámci tohoto 
výzkumu byly v roce 2020 umístěny v první zóně NP nárazové pasti (konstrukce 
dvou křížem složených plexiskel o velikosti 25 × 50 cm opatřená střechou a sběrnou 
nádobou) bez návnady pro odchyt saproxylických brouků (viz šebek et al. 2015). 
Sbíraný materiál byl na sucho preparován a ukládán do sbírek. Výše uvedená meto-
da umožnila vnést do výzkumu fauny hmyzu NP Podyjí větší intenzitu a především 
sezónní kontinuitu. 

Ke zjištění případných dřívějších nálezů obou druhů rodu Necydalis ze studova-
ného území byly ověřeny kolekce celostátně i lokálně působících sběratelů (P. Ka-
bátek, Z. Kraus, P. Švácha, J. Smolík, L. Skořepa) a muzeí (Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě, Moravské zemské muzeum v Brně, Regionální muzeum v Mikulově, 
Západomoravské muzeum v Třebíči a Národní Muzeum Praha).

Ke všem údajům o nálezech byly přiřazeny kódy faunistických polí (zelený 
1972, buchar 1982). K čísel nému kódu pol e pak byly dl e možnost í př idány kódy 
kvadrantů (a, b, c, d).

Použité zkratky
coll. – kolekce, det. – determinoval, E – východ, env. – okolí, ex. – exemplář, JMM 
– Jihomoravské muzeum ve Znojmě, kol. – kolektiv, leg. – sbíral, mer. – jižní, N – 
sever, NP – národní park, NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka, 
PR – přírodní rezervace, occ. – západní, rev. – revidoval, sp. – nespecifikovaný druh 
příslušného rodu, spp. – více druhů příslušného rodu, ZCHÚ – zvláště chráněné 
území.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Necydalis ulmi (Chevrolat, 1838)
Materiál:
Moravia mer., Bítov env., PR u Doutné skály, (7060c), 48° 56’ 32” N, 15° 42’ 34” E, 1. 3. 2003, 
1ex. dochován z larvy v Acer campestre, leg. et det. P. Kabátek, coll. Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě. 
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Moravia mer., Národní park Podyjí, Čížov env., Široké pole (7161a), 48° 51’ 64” N, 15° 51’ 05” E, 
9. 5. 2020 – 23. 5. 2020, 1 ♀, leg. P. Kozel, P. Šebek, L. Čížek, det. P. Kozel, P. Švácha rev., coll. 
Jihomoravského muzea ve Znojmě (obr. 2).

Tento druh byl v České republice dosud nalezen jen ve velmi omezeném počtu lo-
kalit (viz úvod) od lužních poloh do pahorkatin, a to v širokém spektru biotopů. Je 
však velmi pravděpodobné, že při použití produktivních metod průzkumu (viz me-
todika), bude nalezen i na dalších zachovalých lokalitách. Na jihozápadní Moravě 
lze najít lokality s odpovídajícími biotopy například v údolích řek Oslavy, Rokytné 
a Jihlavy, i na dalších vhodných místech v pahorkatinách podhůří Českomoravské 
vrchoviny.

Nález kriticky ohroženého tesaříka Necydalis ulmi v PR U Doutné skály v okolí 
Bítova a nejnovější nález z NP Podyjí dokládají celkovou zachovalost a kontinuitu 

Obr. 2. Necydalis ulmi chycený do nárazové pasti na lokalitě Široké pole, 23. 5. 2020 (foto Petr 
Kozel).
Fig. 2. Necydalis ulmi caught using a window trap in the locality Široké pole, 23. 5. 2020 (photo by 
Petr Kozel).



72

přírodního prostředí svahových lesů ve střední části údolní řeky Dyje. Kompaktnost 
tohoto přírodního celku byla částečně narušena vznikem Vranovské vodní nádrže 
zprovozněné v roce 1933. I přes zánik části lesního komplexu na svazích údolí pod 
čarou zátopy Vranovské přehrady zde zůstalo zachováno mnoho pozoruhodných 
lokalit. Vzdušná vzdálenost obou nálezů Necydalis ulmi činí 13,5 km. V údolí mezi 
těmito nálezovými lokalitami se nachází celá řada velmi zachovalých lesních poros-
tů v maloplošných chráněných územích i mimo ně. Pod územní ochranou jsou např. 
PR Růžový vrch, PP Spálená, PP Petrovy skály, PR Tisová stráň, PP Orlí hnízdo 
(vše mimo území NP Podyjí) či svahy Braitavy a Ledových slují (NP Podyjí). Vzá-
jemná vzdálenost jednotlivých lokalit nepřesahuje stovky metrů. Fauna saproxy-
lofágních brouků je zde velmi hodnotná, dokládající vazbu na výskyt stromových 
dutin, různých podob odumřelého dřeva a velikou přírodní zachovalost svahů údolí 
Dyje. Ve svazích Braitavy a Ledových slují se vyskytují např.  Ampedus cardinalis 
(Siödte, 1865) – Elateridae, Lacon querceus (Herbst, 1784) – Elateridae, Limoniscus 
violaceus (P. W. J. Müller, 1821) – Elateridae, Osmoderma barnabita Motschulsky 

Fig. 3. Dožívající porost lip (Tilia cordata) a javoru babyky (Acer campestre) u hradu Bítova, 
v němž byl zjištěn tesařík Necydalis ulmi (foto Martin Škorpík).
Fig. 3. A stand of old Small-leaved Limes (Tilia cordata) and Field Maples (Acer campestre) near 
the Bítov Castle, where a longhorn beetle Necydalis ulmi was found (photo by Martin Škorpík).
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1845 – Scarabaeidae a Stictoleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) – Ceramby-
cidae. V PR Růžový vrch a PP Spálená byli zjištěni Gnorimus variabilis (Linnaeus, 
1758) – Scarabaeidae, Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – Scarabaeidae, 
Mycetochara quadrimaculata (Latreille, 1804) – Tenebrionidae, Stictoleptura ery-
throptera (Hagenbach, 1822) – Cerambycidae a Dermestoides sanguinicollis (Fab-
ricius, 1782) – Cleridae. V PR Tisová stráň žijí např. Lacon querceus (Herbst, 1784) 
– Elateridae, a Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – Scarabaeidae.

Charakter lesního porostu PR u Doutné skály v místě nálezu N. ulmi lze označit 
za přírodě blízký listnatý les v mírném jižním svahu na svěžím stanovišti (obr. 3). 
Nejčastějšími dřevinami jsou zde lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer pla-
tanoides), dub zimní (Quercus petraea) a javor babyka (Acer campestre). V příměsi 
se vyskytuje též habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
buk lesní (Fagus sylvatica) a vzácně i invazní trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 
Z hlediska zákonitostí malého vývojového cyklu lesa se porost nalézá ve stavu počí-
nající, místy i pokročilé fáze rozpadu. Zmlazení je tu velmi vitální, uplatňuje se pře-
devším javor mléč, jasan ztepilý a javor babyka, méně lípa srdčitá a trnovník akát. 
Perspektiva populace Necydalis ulmi přímo v místě nálezu není optimální, protože 
vhodných dožívajících dřevin je zde velmi málo, i vzhledem k nedávno provedené-
mu asanačnímu zásahu v lipovém stromořadí u blízké silnice ke hradu Bítovu. V šir-
ším okolí (stovky metrů) však vhodné podmínky existují, zejména ve svahových 
porostech údolí Dyje a Želetavky. 

Charakter lokality Necydalis ulmi v NP Podyjí u Širokého pole je odlišný. Okolní 
porost v mírném jihozápadním svahu na sušším stanovišti je tvořen po dlouhou dobu 
neobnovovanou pařezinou s dominancí habru obecného, příměsí dubu zimního, lípy 
srdčité a buku lesního. V posledních letech došlo k prosvětlení záměrnými zásahy 
s cílem vytvořit prostorově strukturovaný porost s ekotonovým přechodem k louce 
(obr. 4). V porostu se jednotlivě vyskytují vývraty, ponechané pahýly odumřelých 
habrů, ale i několik buků a habrů s otevřenými dutinami a kýlami v horní části kme-
ne. Na volných místech se velmi vitálně uplatňuje nálet javoru babyky a habru obec-
ného, který zde odrůstá i z pařezových výmladků. 

Vzhledem ke specifickým požadavkům na mikrobiotop i na kontinuitu biotopu 
dosahuje na území NP Podyjí N. ulmi velmi pravděpodobně nízkých abundancí. 
K zachování a podpoře jeho populace i populací saproxylofágních druhů s podobný-
mi biotopovými nároky, bude vhodné zohlednit v plánovacích dokumentech Správy 
NP Podyjí jejich budoucí cílenou podporu. Aktivní management v zásahových po-
rostech může být uskutečněn uvolňováním potenciálně vhodných dřevin, celkovým 
prosvětlováním starších porostů a cíleným poškozováním (veteranizací) vybraných 
stromů. Ta může spočívat i v odborně provedených detailních zásazích zaměřených 
na umělou tvorbu dutin nebo urychlení procesu jejich přirozené tvorby. Do budouc-
na lze uplatnit i lesní pastvu větších zvířat schopných přispívat k vhodné úrovni 
zakmenění lesa.

Se znalostí bionomie Necydalis ulmi je třeba vyhodnotit stav lesních porostů 
v místě nálezu v NP Podyjí (lesy v okolí Širokého pole) a pokusit se lokalizovat 
stromy, v nichž probíhá vývoj jeho larev. Následně je třeba provést průzkum dalších 
lokalit s vhodným stavem biotopu, pokusit se ověřit výskyt druhu, případně navrh-
nout managementová opatření ke stabilizaci jeho populace.
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Necydalis major Linnaeus, 1758 

Materiál:
Moravia mer., Znojmo, (7162), 10. 6. 1925, 1 ex., det. Z. Kraus., coll. JMM. 

Moravia mer. occ., Národní park Podyjí, Vranov nad Dyjí env., Braitava (7161a), 48° 52’ 22” N, 
15° 49’ 57” E, 3. 2007, larva in Carpinus betulus, 1 ex., leg. P. Kabátek, det. et coll. P. Švácha.

Údaj ze Znojma z roku 1925 není blíže lokalizován. Kontinuitu výskytu tohoto 
druhu v širším okolí Znojma však dokládá jeho recentní nález. Údaj z Vranova, 
který uvádí sláma (1998) lze jen velmi obtížně vyhodnotit. Pochází z rukopisných 
poznámek JUDr. Leopolda Heyrovského (M. Sláma, ústní sdělení), které byly sou-
částí přípravy ke zpracování čeledi Cerambycidae z řady monografických publikací 
Fauna ČSR (Heyrovský 1955). V poznámkách je uvedena pouze lokalita Vranov 
a sběratel Pazourek bez dalších údajů. Ve vlastní práci Heyrovský (1955) je rozší-

Obr. 4. Lokalita Široké pole v Národním parku Podyjí. Na uměle vytvořené pasece byla instalová-
na nárazová past, pomocí které byl exemplář Necydalis ulmi odchycen. Fotografie pochází z roku 
2014 (foto Petr Kozel).
Fig. 4. Locality Široké pole in the Podyjí National Park. The specimen of Necydalis ulmi was 
caught using the flight interception trap installed in an artificially created clearing. The photo was 
taken in 2014 (photo by Petr Kozel).
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ření Necydalis major zmíněno jen obecně bez uvedení bližších lokalit. Není vylou-
čeno, že došlo k záměně lokalit Vranov u Brna a Vranov nad Dyjí už jen proto, že 
v oblasti Moravského krasu je tento druh znám z více lokalit.

Lokalita nálezu larvy Necydalis major v NP Podyjí je situována v ploché 
vrcholové partii návrší Býčí hory na státní hranici s Rakouskem zhruba 525 m n. m.  
Lesní porost je tvořen zapojenou vzrostlou dubohabřinou bez výrazné prostorové 
struktury. V porostu převládá dub zimní a habr obecný, vtroušeně se zde vyskytuje 
i lípa srdčitá a buk lesní. V posledních letech jsou okolní porosty prosvětlovány 
zejména nahodilou těžbou chřadnoucích a odumřelých skupin smrku ztepilého. Lar-
va byla nalezena v téměř odumřelém, zlomeném kmenu habru obecného o průměru 
ca 60 cm v prosvětleném pásu lesa u hraniční silničky. 

Vezmeme-li v úvahu, že výše uvedené údaje dokládají výskyt tesaříka N. major 
na jihozápadní Moravě v oblasti středního toku řeky Dyje, je pravděpodobné, že 
budoucí výzkum přinese potvrzení jeho přítomnosti ve vhodných biotopech na více 
lokalitách v NP Podyjí a jeho okolí. Nadějnými biotopy pro ověření výskytu jsou 
především břehové porosty a prameniště s porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa), 
xerotermní lesostepní porosty s dožívajícími jedinci dubů (Quercus spp.) a habru 
obecného (Carpinus betulus).  Tento druh často obsazuje rovněž staré jedince třešně 
ptačí (Prunus avium), ať už jako volně rostoucí lesní dřeviny nebo kultivary v ex-
tenzivních třešňových sadech (M. Sláma, ústní sdělení). Všechny výše zmíněné po-
tenciálně vhodné biotopy se v NP Podyjí a jeho okolí vyskytují v hojné míře. Olšiny 
rostou například v údolí Daníže, podél Klaperova, Žlebského a Hajského potoka, ve 
Feliciině údolí i v nivě Dyje. Xerotermní porosty lesostepních doubrav s vtroušeným 
habrem rostou například ve střední části NP Podyjí a extenzivní třešňové sady jsou 
typickou formací Havranického vřesoviště.

Vzhledem ke skrytému způsobu života a nízké abundanci jak Necydalis ulmi, tak 
Necydalis major, bude k ověření jejich výskytu na vytipovaných lokalitách vhodné 
použít produktivní metody. Ty spočívají především v laboratorním odchovu imág 
z larvami obsazeného dřeva a odchytu jedinců do pastí s návnadou, které využívají 
kvasící látky jako atraktant.

ZÁVĚR

Fauna čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) pro NP Podyjí, širší oblast středního 
Podyjí, ani pro území jihozápadní Moravy není dosud souborně zpracovaná. V ob-
lasti blízkého příhraničí, která odpovídá přírodně velmi cennému území údolního 
fenoménu řeky Dyje, byl v roce 1990 ukončen režim hraničního pásma. V následují-
cích třiceti letech zde proběhla řada faunistických průzkumů saproxylofágních brou-
ků, přičemž žádný z nich nezachytil údaje o výskytu tesaříků rodu Necydalis.

V této práci jsou shromážděny dosud známé údaje o výskytu tesaříkovitých brou-
ků rodu Necydalis v Národním parku Podyjí a přilehlé části údolního komplexu 
středního toku Dyje. Je potřeba zdůraznit skutečnost, že předkládané informace jsou 
prvním příspěvkem, který zahrnuje data o obou druzích z jihozápadní Moravy a po-
drobné faunistické zhodnocení tohoto území je věcí budoucnosti.

Ohroženost obou druhů rodu Necydalis spočívá v jejich vazbě na rozvolněné po-
rosty s výskytem starých a dožívajících listnatých stromů s různými typy otevřených 
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dutin, pahýlů, zlomů a obnaženého odumřelého dřeva. Příkladem takového 
mikrobiotopu je jeden z posledních vhodných stromů na lokalitě Bítov (obr. 5). 
Taková stanoviště vznikala tradičním extenzivním hospodařením ve tvarech nízké-
ho a středního lesa pařezením, pollardizací a lesní pastvou dobytka. V současných, 
intenzivně využívaných lesních porostech tyto lokality rychle zanikají a jsou stále 
vzácnější. Rozvolněné a nevyužívané porosty s dožívajícími jedinci listnatých dře-
vin lze též najít na extrémních stanovištích ve strmých svazích, v břehových poros-
tech, extenzivních sadech a v alejích. K dlouhodobému přežití populací obou druhů 
je proto vhodná aktivní podpora nebo obnova rozvolněné struktury porostů a na 
vhodných lokalitách i ořez větví živných dřevin (čížek et al. 2020), jakož i zno-
vuzavedení pastvy většího dobytka v lesních porostech.

Jak v NP Podyjí, tak i v maloplošných ZCHÚ v údolí Dyje mimo jeho hranice, 
existuje významný potenciál pro konzervační ochranu extrémních stanovišť i pro 

Obr. 5. Řezný profil silnou větví javoru babyky (Acer campestre). Tmavá ostrá linie ohraničuje dře-
vo napadené houbou Inonotus sp., v němž byly nalezeny larvy tesaříků Necydalis sp. Požerek larvy 
je lemován ztmavlou ploškou dřeva (foto Martin Škorpík).
Fig. 5. The cross-section of a thick branch of the field maple (Acer campestre). The dark distinct 
line separates the wood infected by the fungus Inonotus sp., where larvae of the longhorn beetles 
Necydalis sp. were found. The galleries are bordered by darkened wood (photo by Martin Škorpík).
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aktivní zásahy na podporu vhodných biotopů a dřevin s výskytem tesaříků rodu 
Necydalis. Je důležité, aby tento potenciál byl v budoucnu plně využit pro ochranu 
populací tak zajímavých a ohrožených organizmů jako jsou tesaříci rodu Necydalis.

SUMMARY
The longhorn beetles of the genus Necydalis are rare and, in the case of Necydalis ulmi, highly 
threatened species known only from several localities in the Czech Republic. They inhabit mainly 
hollows of live deciduous trees growing in semi-open conditions mostly on steep slopes, in game 
reserves and alleys. Such trees are usually the last remains of former pasture woodlands and were 
often pollarded in the past. The beetles are most likely rare in Podyjí National Park and deserve 
active support. Restoration and maintenance of semi-open woodlands to support increment growth 
and increase survival of veteran trees, and pollarding of suitable trees to induce creation of tree ho-
llows would ensure suitable conditions for their existence.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali kolegům, Janu Kadlecovi (České Budějovice), Michalu Perlíkovi (České 
Budějovice) a Michaele Helclové (Jince) za pomoc při obsluze pastí během sezony. Pánům Petru 
Kabátkovi (Praha), Lukáši Skořepovi (Peč), Jiřímu Procházkovi (Brno), Zdeňku Krausovi (Miku-
lovice), Petru Macháčkovi (Valtice), Dominiku Vondráčkovi (Čelákovice) a paní Pavlíně Peřinkové 
(Třebíč), za poskytnutí konzultací k materiálu a dat. Pánům Michalu Hoskovcovi (Praha), Jiřímu 
Vávrovi (Ostrava), Ondřeji Konvičkovi (Zlín), Milanu Slámovi (Praha) a Davidu Šancovi (Plzeň) 
za konzultace k bionomickým údajům a rozšíření obou druhů v ČR. Díky patří také Petru Šváchovi 
(České Budějovice) za ochotnou revizi materiálu. 

LITERATURA
buchar J. (1982): Způsob publ ikace l okal it  živočichů z území Českosl ovenska. – Věst ník Českosl o-

venské společnosti Zoologické, 46: 317–318.
čížek l., hauck D., čamlík G. & šebek p. (2020): Oř ezávané st r omy – zapomenut é dědict ví. – 

Gevak s.r.o., Olomouc.
Fleischer a. (1927–30): Př ehl ed br ouků fauny Českosl ovenské r epubl iky. Zvl ášt ní ot isk z Časopisu 

Moravského Musea Zemského, Ročník XXV.–XXVII. – Moravské Museum Zemské, Brno.
Heyrovský L. (1955): Tesaříkovití – Cerambycidae: (Řád: Brouci - Coleoptera). Fauna ČSR, 5. – 

Nakladatelství ČSAV, Praha. 
Heyrovský l. (1993): Tesař íkovit í – Cer ambycidae: (Řád: Br ouci - Col eopt er a). 2. vyd. s dodat kem 

M. Slámy. – Kabourek, Zlín.
Hůrka K. (2017): Brouci České a Slovenské republiky. 2. nezměněné vydání. – Kabourek, Zlín.
Honců m. (2014): Inventar izace MZCHÚ NPP Vel ký a Mal ý Bezděz. – [ms. depon. in Digit ál ní 

registr Ústředního seznamu ochrany přírody, Praha].
Januš J., moravec p., rébl k. & zýka m. (2018): Br ouci (Col eopt er a) Chr áněné kr ajinné obl ast i 

a biosférické rezervace Křivoklátsko – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 
2016–2017. – Elateridarium, 12: 115–202.

kabátek p. & skořepa L. (2017): Tesaříkovití (Cerambycidae). – In: HeJDa r., Farkač J., & cHo-
bot k. (eds.): Červený seznam ohr ožených dr uhů České r epubl iky Bezobr at l í. – Příroda, Praha, 
36: 302–305.

konvička o. (2020): Pol okr ovečník, Necydalis ulmi (Chevrolat, 1838). – In: šnaJDara p., trávníček 
D., konvička o., spitzer l., beneš J. & šnaJDarová M. (eds.): Vzácné a ohrožené druhy bez-
obratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, 77.

málek z. & Hruška m. (1991): Zajímavé nál ezy br ouků (Col eopt er a) z l esní obory v Náměšt i nad 
Oslavou. – Vlastivědný Sborník Vysočiny, Oddíl Věd Přírodních, 10: 165–173.



78

mertlik J. (2007): Br ouci (Col eopt er a) př ír odní r ezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká r epub-
lika). – Elateridarium, 1: 97–152.

reJzek m. & vlásak J. (1999): Larval  nut r it ion and femal e oviposit ion pr efer ences of Necydalis 
ulmi CHEVROLAT, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae). – Biocosme Mésogéen, 16(1–2): 55–66.

rébl k. (2010): Výsl edky faunist ického pr ůzkumu br ouků (Col eopt er a) na území Chr áněné kr ajinné 
oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Část II. Seznam nalezených druhů, 
čeledi: Aderidae – Cleridae. – Elateridarium, 4: 12–87.

sláma, m. e. F. (1998): Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky: (brouci 
– Coleoptera). – M. Sláma, Krhanice.

šebek p., bače r., bartoš m., beneš J., chlumská z., Doležal J., Dvorský m., kovář J., machač 
o., mikátová b., perlík m., plátek m., poláková, s., škorpík m., steJskal r., svoboDa m., 
trnka F., vlašín m., zapletal m. & čížek l. (2015): Does a minimal  int ervent ion appr oach 
threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in 
temperate oak-dominated forests. – Forest Ecology and Management, 358: 80–89.

šebek P., kozel P., čížek L., beneš J., Doležal J., miklín J., škorpík M. & steJskal R. (2016): 
25 let NP Podyjí. Cíleným prosvětlováním lesa k podpoře biodiverzity hmyzu, obratlovců a rost-
lin. – Živa, 2016(4): 179–183.

zelený J. (1972): Návr h čl enění Českosl ovenska pr o faunist ický výzkum. – Zpr ávy Českosl ovenské 
Společnosti Entomologické při ČSAV, 8: 3–16.


