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Abstract:  The research of the Coleoptera, was conducted in locality Chlum (district  Ústecký, 

the Czech Republic) in 2013. This research of the saproxylic Coleoptera  is the first made in 

this locality. Out of  20 species 1 is protected  and 1 is listened in Red Data List of the Czech 

Republic. 
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ÚVOD 

     Z hlediska fauny saproxylických brouků (Coleoptera) nebylo toto území dosud studováno.  

Cílem této práce bylo provézt základní faunistický průzkum vybrané skupiny hmyzu, 

zhodnotit stávající stav lokality a navrhnout vhodná managementová opatření.  

Průzkum započal 30.6.2013, ale po první návštěvě bylo jasné, že tato lokalita není z hlediska 

saproxylického hmyzu vhodná k průzkumu. Proto byl po dohodě s objednatelem průzkum 

ukončen a byla vybrána náhradní lokalita. 

 

POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 

 

     Lokalita Chlum se nachází severně od obce Mašťov, v blízkosti osady Vojtěchov. Dle 

zoologického čtvercového mapování patří lokalita do čtverce 5745 (Pruner a Míka 1996). 

Většina sledovaného území je porostlá zejména modřínem (Laryx)s příměsí břízy (Betula). 
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MATERÁL A METODY 

Při průzkumech byly používány obvyklé metody: 

Individuální sběr - na vegetaci a květech rostlin, na různých houbách, zejména dřevních. Lov 

pod odchlíplou kůrou mrtvých stromů, sběr pod kládami, větvemi, kameny.  

Osmyk vegetace - bylinných společenstev; lesního podrostu. 

Oklep vegetace - oklep hmyzu (do sklepávače) ze stromů, keřů, suchých větví apod. 

Uložení dokladového materiálu – dokladové exempláře byly standardně vypreparovány např. 
dle (Novák, 1969) a pokud to bylo nutné, tak byly z determinačního důvodu vypreparovány 
jejich pohlavních orgány. Veškerý preparovaný materiál je uložen ve sbírce autora a je 
přístupný případné revizi. 
Determinace - Na determinaci se podíleli, kromě autora, externí specialisté. Jejich jmenný 

seznam je součástí vysvětlivek k nálezové databázi (tabulka). Latinské názvosloví druhů je 

použito dle publikace (Jelínek 1993) s doplněním pozdějších taxonomických změn z novější 

literatury. 

 

Hodnocení významných druhů: 

Červený seznam ohrožených druhů České republiky (Bezobratlí) (Farkač, Král &  

Škorpík 2005). Práce vychází z kritérií IUCN – Světového svazu ochrany přírody pro červené  

seznamy ohrožených druhů (Verze 3.1 (IUCN 2001), tedy dělí faunu bezobratlých ČR do  

kategorií sestupně dle míry ohrožení: Vyhynulý nebo vyhubený – EX; Vyhynulý nebo 

vyhubený ve volné přírodě – EW; Kriticky ohrožený – CR; Ohrožený – EN; Zranitelný – VU; 

Téměř ohrožený – NT; Málo dotčený – LC; Taxon, o němž jsou nedostatečné informace - DD 

(pozn. u brouků Coleoptera ČR se kategorie DD nevyskytuje). První dvě kategorie EX a EW,  

pokud by se nejednalo o znovuobjevení druhu v území, jsou pro hodnocení faunistického  

průzkumu daného území bezpředmětné.  

Druhy chráněné dle vyhlášky MŽP 395/1992 a její změny 175/2006 nalezené při průzkumu 

jsou zdůrazněny a okomentovány v textu zprávy a jejich zařazení dle skupin  

ohrožení je standardně označeno §-O, §-SO a §-KO. 

Zkratky – v textu (především tabulka XLS s nálezy) jsou použité zkratky EX. - exemplář,  

observed - pozoroval, LGT – sběratel, COLL - uloženo ve sbírce, DET – determinátor.  

Ostatní vysvětlivky, zkratky determinátorů, barevné zvýraznění významných nálezů ap. viz  

nálezová databáze (tabulka) dále v textu.  

Data – Výčet údajů z průzkumu součástí seznamu nálezů v databázi (nálezová tabulka). 
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VÝZNAMNÉ NÁLEZY BROUK Ů (COLEOPTERA) 

 

Druhy chráněné dle vyhlášky MŽP 395/1992 a její změny 175/2006: 

 

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - zlatohlávek tmavý  

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití Status: O  

Popis: Poměrně drobný zlatohlávek o velikosti 8-12 mm, zbarvení je černě lesklé. Na štítu, 

krovkách, zadečku a na spodu těla najdeme bíle skvrny. Zbarvení je variabilní a vyskytují se i 

jedinci bez skvrn. Celé tělo je řídce ochlupeno, brouci jsou často lysí jelikož si chloupky 

časem odřou. Krovky se znatelnými rýhami. 

Rozšíření: Ve střední a jižní Evropě až do severní Afriky a na východ po Kavkaz. 

V ČR běžný druh po většině území, od nížin do hor. 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do konce léta na slunných stanovištích, stepního 

charakteru. Je považován ze teplomilný prvek v naší fauně a typický příklad heliofilního a 

florikolního brouka kterého nejčastěji spatříte na květech rostlin. Larvy se živí odumřelými 

rostlinnými zbytky. 

Ohrožení a ochrana: Historicky se vyskytoval vzácně na jižní Moravě, v 80 letech byl 

prohlášen za vymřelého. Od 90 let se začal znovu objevovat a později se dá říci že 

expandoval, jelikož se dnes jedná o jeden z nejběžnějších druhů zlatohlávkovitých na našem 

území. Typický příklad druhu, který upozorňuje na zastaralost vyhlášky 395/1992 Sb.  a její 

novely,  vyhlášky 175/2006 Sb., jelikož je dnes již běžným druhem naší fauny. 

 

Druhy zařazené do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (Bezobratlí) 

(Farkač, Král & Škorpík 2005). 

Chrysolina kuesteri kuesteri (Helliesen, 1912) – mandelinka vroubená  

Čeleď: Chrysomelidae - mandelinkovití Status: CR 

Popis: Modrá mandelinka s červeným okrajem krovek. Krovky hrubě tečkované. 

Rozšíření: Výskyt v jižní a střední Evropě. V ČR v nížinách, všude vzácně. 

Biologie a ekologie: Vývoj není znám, živné rostliny jsou uváděny různé druhy lnic 

(Linaria sp.) 
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Obrázek č.1 Vyznačení hranic sledovaného území se zákresem významných nálezů 
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SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH DRUHÚ 

     Tabulka č.1 obsahuje seznam zjištěných druhů při první návštěvě. Žádné literární údaje o 
sběrech na této lokalitě nebyly zjištěny. Seznam zahrnuje také údaje o druzích, které nejsou 
považovány za saproxylické, ale při průzkumu byly zjištěny. 

 

Čeleď Rod, druh Datum  Ex.  Lgt.  Det. Poznámky  

BUPRESTIDAE Anthaxia nitidula nitidula (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 2 FP FP   

CANTHARIDAE Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763) 30.6.2013 1 FP FP   

CERAMBYCIDAE Pachytodes erraticus (DALMAN, 1817) 30.6.2013 1 FP FP   

CERAMBYCIDAE Pseudovadonia livida livida (FABRICIUS, 1776) 30.6.2013 2 FP FP   

CERAMBYCIDAE Stenurella bifasciata (O.MULLER,  1776) 30.6.2013 1 FP FP   

CERAMBYCIDAE Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 2 FP FP   

CERAMBYCIDAE Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 2 FP FP   

COCCINELIDAE Adalia decempunctata (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 3 FP FP   

COCCINELIDAE Coccinella septempunctata septempunctata  (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 3 FP FP   

CURCULIONIDAE Nedyus quadrimaculatus (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 2 FP JK   

ELATERIDAE Prosternon tessellatum (LINNAEUS,  1758) 30.6.2013 1 FP FP   

ELATERIDAE Agrypnus murinus (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 1 FP JM   

CHRYSOMELIDAE Chrysolina kuesteri kuesteri (HELLIESEN, 1912)  30.6.2013 1 FP JP CR 

LAGRIIDAE Lagria hirta (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 2 FP FP   

LYCIDAE Lygistopterus sanguineus (LINNAEUS, 1758) 30.6.2013 1 FP FP   

MORDELLIDAE Mordella brachyura MULSANT, 1856 30.6.2013 3 FP JH   

OEDEMERIDAE Oedemera flavipes (FABRICIUS, 1792) 30.6.2013 2 FP FP   

OEDEMERIDAE Oedemera podagrariae (LINNAEUS, 1767) 30.6.2013 2 FP FP   

SCARABAEOIDEA  Oxythyrea funesta (PODA, 1761)  30.6.2013 1 FP FP §-O 
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Vysvětlivky:  

Zkratky sb ěratelů a 
determinátor ů Jméno, bydlišt ě 

FP Ing. Filip Pavel, Vysoká nad Labem 

JH Jan Horák, Praha 

JM Josef Mertlík, Pohřebačka 

JP Jan Pelikán, Hradec Králové 

 

Ostatní zkratky viz. Materiál a metody 

 

ZHODNOCENÍ 

     Ze seznamu zjištěných druhů je patrné, že na této lokalitě byl zjištěn jeden druh chráněný 
dle vyhlášky MŽP 395/1992 a její změny 175/2006. Jedná se o zlatohlávka Oxythyrea funesta 
(L., 1725). Z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky byl nalezen také jeden 
druh a to mandelinka Chrysolina kuestery kuesteri (HELLIESEN, 1912), která byla nalezena 
na okraji lesa a je v ČR velmi vzácná. Lokalita se jeví jako nevhodná k ochraně. Jedná se 
prakticky do modřínovou monokulturu.  
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

 
Obr.č.2 Pohled na lokalitu ze severní strany 

 

Obr.č.3  Jeden z mála biotopů vhodných pro saproxylický hmyz 

Ve Vysoké nad Labem 25.10.2013 


