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Abstract:  The research of the Coleoptera, was conducted in locality Mikulovický vrch 

(district  Ústecký, the Czech Republic) in 2013. This research of the saproxylic Coleoptera  is 

the first made in this locality. Out of  61 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 probíhal v termínu 1.7.2013-31.10.2013, z čehož je patrné, že nemohl být zachycen 

jarní aspekt hmyzu. Bohužel mnoho druhů saproxylického hmyzu je možno zastihnout pouze 

v jarním období. Jedná se o druhy z čeledí Cerambycidae, Elateridae, Curculionidae a další. 

K tomu je nutno dodat, že červenec 2013 byl teplotně nadprůměrný, v druhé polovině měsíce 

nastala tropická vedra s teplotami přes 30 stupňů, která trvala do poloviny srpna. Lokalita 

byla navštívena celkem 4x, a to dvakrát v červenci , jednou v srpnu a jednou v září.  

 

POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 

 

     Lokalita Mikulovický vrch se nachází v těsné blízkosti města Kadaň.. Mapový čtverec 

(5645) dle (Pruner a Míka 1996). Jedná se o kopec nad řekou Ohří, který je porostlý 
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smíšeným lesem. Svah kopce směrem k řece je porostlý převážně dubem a vmíšenou 

borovicí. Z druhé strany kopce je rozsáhlý lom. 

Porosty je možné zařadit zejména mezi tyto lesní typy (zobecněno dle typologie ÚHÚL): 1C 

– Suchá habrová doubrava, 2A – Javorobuková doubrava, 2C – Vysýchavá buková doubrava 

 

 
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.  

Prosev substrátu a jeho xeroeklekce - prosev různých substrátů, např. detrit u pat stromů, 

detrit z mechových porostů, prosev návějí listí u klád, pod kupami větví a jejich následná 

xeroeklekce v xeroeklektorech = vybírání hmyzu z prosátého substrátu pomocí jeho 

prosychání. 

Osmyk vegetace - bylinných společenstev; lesního podrostu. 

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

Odchov exemplářů z larválních stádií – např. larev a kukel ze dřeva, dřevních hub, z vegetace, 

Noční sběr  - Individuální sběr hmyzu s noční aktivitou na mrtvých stromech a dřevních 

houbách, noční oklep a osmyk. 

Bionomická dokumentace - Při průzkumu byla prováděna fotodokumentace biotopů, živných 

rostlin a hub a byly zaznamenávány detailní bionomické charakteristiky sběru významných 

druhů.  

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  
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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). 

 

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. 
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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). 

 

Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785)   

Čeleď: Elateridae - kovaříkovití Status: NT 

 

Popis: Malý hnědý kovařík, velikost 3-4 mm.  

Rozšíření: V celé Evropě a na Blízkém východě. V ČR žije ojediněle, místy hojněji od nížin 

do podhůří. 

Biologie a ekologie: Dospělci aktivují v podvečer a v noci na různých listnatých stromech 

např. vrbách, topolech, dubech, ale i ovocných stromech apod. 

Ohrožení a ochrana: Na vhodných biotopech hojný kovařík.  
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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.  Det. Pozn. 

ALLECULIDAE Allecula morio (FABRICIUS, 1787) 19.7.2013 1 VN   

ANOBIIDAE Hemicoelus nitidus (HERBST, 1792) 19.7.2013 2 PM dobrý 

BUPRESTIDAE Agrilus sulcicollis LACORDAIRE,1835  2.7.2013 1 JK   

CANTHARIDAE Cantharis  livida LINNAEUS,  1758 2.7.2013 1 VT   

CANTHARIDAE Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763) 2.7.2013 1 FP   

CANTHARIDAE Rhagonycha lignosa (O.MULLER, 1764) 2.7.2013 1 VT   

CARABIDAE Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) 5.8.2013 1 TK   

CERAMBYCIDAE Carilia virginea thalassina (SCHRANK, 1781) 2.7.2013 2 FP   

CERAMBYCIDAE Carilia virginea virginea (LINNAEUS,  1758) 2.7.2013 1 FP   

CERAMBYCIDAE Exocentrus adspersus MULSANT, 1846 19.7.2013 2 JS   

CERAMBYCIDAE Pogonocherus hispidus(LINNAEUS, 1758)  19.7.2013 1 FP   

CERAMBYCIDAE Pseudovadonia livida livida (FABRICIUS, 1776) 19.7.2013 3 FP   

CERAMBYCIDAE Rutpela maculata (PODA,  1761) 19.7.2013 2 FP   

CERAMBYCIDAE Stenurella bifasciata (O.MULLER,  1776) 19.7.2013 2 FP   

CERAMBYCIDAE Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758) 19.7.2013 3 FP   

CERYLONIDAE Cerylon histeroides (FABRICIUS, 1792) 5.8.2013 3 PP   

CIIDAE Cis boleti (SCOPOLI, 1763) 5.8.2013 2 PP   

COCCINELIDAE Adalia decempunctata (LINNAEUS, 1758) 5.8.2013 2 FP   

COCCINELIDAE Coccinella sept. septempunctata  (LINNAEUS, 1758) 2.7.2013 3 FP   

COLYDIIDAE Bitoma crenata (FABRICIUS, 1775) 19.7.2013 1 FP   

CURCULIONIDAE Anthonomus rubi (HERBST,  1795) 19.7.2013 1 JK   

CURCULIONIDAE Apoderus coryli (LINNAEUS, 1758) 19.7.2013 1 FP   

CURCULIONIDAE Barypeithes pellucidus (BOHEMAN, 1843) 19.7.2013 1 JK   

CURCULIONIDAE Curculio glandium MARSHAM, 1802 19.7.2013 1 JK   
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Čeleď Rod, druh Datum Ex.  Det. Pozn. 

CURCULIONIDAE Curculio pyrrhoceras MARSHAM, 1802 2.7.2013 1 JK   

CURCULIONIDAE Liparus germanus (LINNAEUS, 1758) 5.8.2013 1 JK   

CURCULIONIDAE Nedyus quadrimaculatus (LINNAEUS, 1758) 19.7.2013 2 JK   

CURCULIONIDAE Phyllobius arborator (HERBST, 1797) 2.7.2013 1 JK   

ELATERIDAE Adrastus rachifer (FOUCROY, 1785) 2.7.20 13 1 FP NT 

ELATERIDAE Agrypnus murinus (LINNAEUS, 1758) 19.7.2013 2 JM   

ELATERIDAE Athous haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1801) 2.7.2013 2 JM   

ELATERIDAE Athous subfuscus (O.F.MULLER,1767) 2.7.2013 3 JM   

ELATERIDAE Dalopius marginatus (LINNAEUS,  1758) 2.7.2013 1 JM   

ELATERIDAE Hemicrepidius hirtus (HERBST, 1784) 2.7.2013 2 JM   

ELATERIDAE Nothodes parvulus (PANZER, 1799) 2.7.2013 1 JM   

HISTERIDAE Hister sp. 2.9.2013 1 FP   

CHRYSOMELIDAE Clytra appendicina LACORDAIRE,1848 2.7.2013 1 JP   

CHRYSOMELIDAE Crepidodera aurea (GEOFFROY,1785) 2.7.2013 1 JP   

CHRYSOMELIDAE Pilemostoma fastuosa SCHALLER, 1776 5.8.2013 1 JP   

LAGRIIDAE Lagria hirta (LINNAEUS, 1758) 2.7.2013 3 FP   

LATRIDIIDAE Corticaria serrata (PAYKULL,  1798) 2.9.2013 1 PP   

LEIODIDAE Agathidium sp. 2.7.2013 1 FP   

MELANDRYIDAE Hallomenus binotatus (QUENSEL, 1790) 2.7.2013 1 FP nehojný 

MORDELLIDAE Mordella brachyura MULSANT, 1856 2.7.2013 1 JH   

MORDELLIDAE Tomoxia bucephala COSTA, 1854 2.7.2013 2 FP   

NITIDULIDAE Epuraea sp. 2.7.2013 1 FP   

OEDEMERIDAE Oedemera podagrariae (LINNAEUS, 1767) 19.7.2013 1 FP   

OEDEMERIDAE Oedemera virescens (LINNAEUS, 1767) 19.7.2013 1 FP   

SALPINGIDAE Salpingus planirostris (FABRICIUS, 1787) 19.7.2013 1 FP   

SALPINGIDAE Vincenzellus ruficollis (PANZER,  1794) 19.7.2013 1 FP   

SCARABAEOIDEA Anoplotrupes stercorosus (SCRIBA, 1791) 2.7.2013 1 FP   
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Čeleď Rod, druh Datum Ex.  Det. Pozn. 

SCARABAEOIDEA Aphodius ater (DE GEER, 1774) 19.7.2013 1 VT   

SCARABAEOIDEA Aphodius sticticus (PANZER, 1798) 19.7.2013 6 VT   

SCARABAEOIDEA Cetonia aurata (LINNAEUS, 1758) 19.7.2013 1 FP   

SCARABAEOIDEA Oxythyrea funesta (PODA, 1761) 19.7.2 013 1 FP §§§§-O 

SCOLYTIDAE Ips typographus (LINNAEUS, 1758) 19.7.2013 2 MK   

STAPHYLINIDAE Lordithon lunulatus (LINNAEUS, 1761) 19.7.2013 1 FP   

STAPHYLINIDAE Rugilus rufipes GERMAR,  1836 2.9.2013 2 PK   

STAPHYLINIDAE Sepedophilus lokayi SMETANA, 1969 2.9.2013 1 PK   

TENEBRIONIDAE Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS, 1767) 2.7.2013 1 FP   

TROGOSITIDAE Ostoma ferruginea (LINNAEUS, 1758) 2.7.2013 3 FP   

 
Vysvětlivky:  

Zkratky sb ěratelů 
a determinátor ů Jméno, bydlišt ě 

FP Ing. Filip Pavel, Vysoká nad Labem 

JH Jan Horák, Praha 

JK Jiří Krátký, Hradec Králové 

JM Josef Mertlík, Pohřebačka 

JP Jan Pelikán, Hradec Králové 

JS Jan Sobota. Hradec Králové 

KS Ing. Karel Schön, Most 

MK Miloš Knížek 

PK Pavel Krásenský, Chomutov 

PM MVDr. Pavel Macháček, Praha 

PP Pavel Průdek, Brno 

TK Mgr.Tomáš Kopecký, Hradec Králové 

VN Vladimír Novák, Praha 

VT Václav Týr, Žihle 

Ostatní zkratky viz. Materiál a metody 
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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 kovařík Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785). Lokalita se jeví jako nevhodná 

k ochraně. Nejcennější část je dubový svah nad řekou, avšak z hlediska saproxylického 

hmyzu je tento porost dost mladý.  Důvodem nižšího počtu nalezených druhů je zřejmě to, že 

tento dubový les byl v letošním roce extrémně suchý. 

V případě, že tato lokalita by byla vyhlášena jako chráněná, doporučuji z hlediska 

saproxylického hmyzu následující managementové zásahy: Na osluněném svahu nad řekou 

vyklučit náletové křoviny. Preferovat zejména dub s příměsí borovice. Porost proředit, ale 

pouze mírně z důvodů sesuvu půdy. Výhledově by mohla vzniknout prosluněná dubová 

lokalita vhodná jako stanoviště pro teplomilnou faunu a floru.  
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Obrázek č.2 – Vymezení nejcennějších částí z hlediska saproxylického hmyzu 
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Obrázek č. 4 – Ilustrační foto lokality 

 

Obrázek č. 5 – Ilustrační foto lokality 
Ve Vysoké nad Labem 25.10.2013 


