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Abstract: Records of Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) and O. crassicornis (Erichson, 
1845) from the Czech Republic are summarized based on the study of museum and private collec-
tions. O. clavicornis is locally distributed in the whole Czech Republic and has been recorded in 20 
grid mapping squares after the year 2000, with more records in Moravia. It was found on Peltigera 
rufescens (Weiss) Humb. for the first time. The rare O. crassicornis is known only from southern 
Moravia from 4 grid mapping squares after 2000, and it was repeatedly collected in polycormons of 
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. in the Znojmo region.
Key words: faunistics, dry grasslands, acidophilous vegetation, host, lichens

ÚVOD

Většina zástupců ve střední Evropě nepočetné čeledi Zopheridae (dříve Colydiidae) 
žije saproxylickým způsobem života (Ślipiński & Lawrence 2014). Tito zajímaví 
a vzhledově často bizarní brouci žijí na mrtvém dřevě, pod kůrou, ve stromovém 
trouchu, na dřevě napadeném dřevními houbami, či v chodbičkách dřevních bezob-
ratlých; menší skupina druhů se vyskytuje v hrabance nebo na opadaných větvič-
kách (VáVra 2017). Obývají zejména zachovalé lesní porosty, staré aleje, parky nebo 
jiná místa v krajině se starými stromy. Vzhledem k vazbě na zachovalé přírodní 
prostředí jsou tito brouci považováni za cenné indikátory a naprostá většina z nich 
je kvůli úbytku vhodných stanovišť zařazena do červeného seznamu bezobratlých 
(Hejda et  al . 2017). Z výše uvedeného způsobu života se vymyká r od Orthocerus 
Latreille, 1796, jehož zástupci naopak obývají převážně otevřené nelesní biotopy 
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a nemají vazbu na mrtvé dřevo. Ve starší literatuře (např. kLiment 1899) l ze t ent o 
rod najít pod názvem Sarrotrium Illiger, 1798. Rod Orthocerus, česky nazvaný vře-
tenorožec, je v Paleartické oblasti zastoupen pouze dvěma terikolními druhy, a to 
Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) a O. crassicornis (Erichson, 1845).

Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) je hojnějším zástupcem rodu, rozšíře-
ným z velké části v Evropě (i jižní části Skandinávie) a zasahující až na východní 
Sibiř, do Mongolska, Turecka, Kavkaz a Dálný východ (Ślipiński & scHuH 2008). 
Obývá xerotermní stanoviště, často na písčitých nebo vápnitých půdách jako jsou 
suché trávníky, písčiny, pastviny, vřesoviště či skály. Nevyhýbá se ani antropogen-
ním biotopům, jako jsou lomy a pískovny (Lönnberg & jonsell 2012). Biol ogie 
není příliš dobře známá, imaga i larvy žijí na několika druzích lišejníků. Uváděn je 
z dutohlávky štíhlé (Cladonia gracilis (L.) Willd.) a hávnatky psí (Peltigera canina 
(L.) Willd.) (burakowski & Ślipiński 1986, Hůrka 2005).

Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845) je druh převážně evropského rozšíření 
(chybí v severských zemích i na Britských ostrovech), zasahující na západní okraj 
Asie do Arménie (Ślipiński & scHuH 2008). O bionomii t ohot o vzácně sbír ané-
ho brouka se dlouho nic bližšího nevědělo. Někdy se sbírá společně s předchozím 
druhem, což může vést k domněnce, že mají oba druhy rodu Orthocerus vazbu na 
hávnatku psí. konwerski & sienkiewicz (2003) uvádějí sběr O. crassicornis spo-
lečně s O. clavicornis na písčinách vojenského cvičiště do zemních pastí umístěných 
uprostřed porostu dutohlávky štíhlé (Cladonia gracilis). majzlan (2006) uvádí bez 
bližších okolností vazbu O. crassicornis na hávnatku rezavou (Peltigera rufescens 
(Weiss) Humb.). 

Klíč k oběma druhům je obsažen v monografii kLimenta (1899), klapálka 
(1903) a následně v práci balthazara (1957). V t ét o pr áci uvádíme nové, dosud 
nepublikované údaje z území České republiky a shrnujeme literární údaje a doklady 
z muzejních sbírek z našeho území. Všechny lokalizovatelné nálezy uvádíme v ma-
pách rozšíření. Kromě přehledu nálezů z České republiky prezentujeme nové údaje 
o biotopové a potravní vazbě O. crassicornis na základě terénních poznatků z fauni-
stických průzkumů Znojemska. Práce je doplněna jednoduchým určovacím klíčem.

METODIKA

Práce je založena na dokladových exemplářích ze soukromých i muzejních sbírek. 
Pokud není uvedeno jméno determinátora, jedná se o údaj opsaný a zaslaný kuráto-
rem příslušných muzejních sbírek. Lokality jsou doplněny čísly faunistických mapo-
vacích čtverců podle Prunera & míky (1996) a jsou řazeny podle zemí a následně 
vzestupně podle čísel faunistických čtverců.

V mapách rozšíření jsou rozlišeny nálezy do roku 1980 (historické), dále z obdo-
bí od roku 1981 do roku 2000 a po roce 2000 (recentní nálezy). U nálezů bez data, 
u nichž nebylo možné přesněji určit, z jakého období pocházejí, byl v mapách použit 
symbol před rokem 1980. Pokud nález pocházel z plošně rozsáhlé lokality lokalizo-
vané ve více faunistických čtvercích, je nález přiřazen do jediného čtverce, který je 
číselně první v řadě.

Text v uvozovkách v části výsledky je originální citace z publikovaných zdrojů, 
doplněná dle potřeby vysvětlivkou nebo překladem. V soupisu nálezových dat uvá-
díme u nejednoznačných lokalit v hranaté závorce předpokládanou lokalitu a někdy 
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ještě následuje vysvětlující komentář. Kromě našich vlastních údajů prezentujeme 
data ze soukromých sbírek od těchto sběratelů: Alois Hamet (Hradec Králové), 
Eduard Ezer (Zlín), Jiří Háva (Praha), Jan Pelikán (Hradec Králové), Jiří Vávra (Os-
trava), Jiří Stanovský (Ostrava), Michal Bednařík (Olomouc), Milan Boukal (Par-
dubice), Martin Škorpík (Lukov), Ondřej Konvička (Zlín), Ondřej Sabol (Ostrava), 
Oldřich Odvárka (Kadaň), Petr Boža (Olomouc), Pavel Krásenský (Chomutov), Ra-
dim Gabriš (Salisov), Richard Szopa (Bystřice nad Olší), Václav Benedikt (Plzeň), 
Václav Týr (Žihle), Zdeněk Kraus (Mikulovice), Zdeněk Malinka (Opava) a Zdeněk 
Vancl (Police nad Metují). Někteří sběratelé si nepřáli být uvedeni, proto jejich jmé-
na u sběru ani sbírky neuvádíme.
Zkratky názvů  institucí: JMCB – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; 
JMZC – Jihomoravské muzeum ve Znojmě; MJMZ – Muzeum jihovýchodní Mora-
vy ve Zlíně; MVHK – Muzeum východních Čech v Hradci Králové; MVJC – Muze-
um Vysočiny, Jihlava; MZMB – Moravské zemské muzeum, Brno; NMPC – Národ-
ní muzeum, Praha; OMMC – Oblastní muzeum a galerie v Mostě; SZMO – Slezské 
zemské muzeum v Opavě; SMRP – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; 
VMOC – Vlastivědné muzeum v Olomouci
Ostatní zkratky: coll. – sbírka; det. – determinoval; lgt. – sbíral; EVL – evropsky 
významná lokalita; ex. – exemplář; observ. – pozoroval; NPP – národní přírodní 
památka; NPR – národní přírodní rezervace; pers. comm. – osobní sdělení; PP – pří-
rodní památka; PR – přírodní rezervace 

VÝSLEDKY

Přehled faunistických údajů

Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) – obr. 1, 2
Literární údaje a komentáře z území České republiky
Lokay (1869): „Bei Prag an steinigen Hügeln unter Steinen.“ = Praha (5852, 5853, 5952, 5953) 
reitter (1870): „Br ünn“ = Br no (6765, 6865); „Teschen“ = Český Těšín (6277); „Ottendorf unter 

Steinen“ = Otice (6073).
Letzner (1871): „Teschen“ = Český Těšín (6277).
kLiment (1899): V monogr afii českých brouků uveden obecně jako vzácný.
kLima (1902): Dr uh uveden v soupisu br ouků Čech.
scHubert (1905): Dr uh uveden v soupisu br ouků Pr ost ějovska a okol í.
gerHardt (1910): „Teschen“ = Český Těšín (6277).
zoufaL (1922): Druh uveden v soupisu brouků Prostějovského okresu.
fleischer (1927–1930): „Všude u nás dosti vzácný, sb. jsem ho vždy pod kameny na písčité půdě 

v suchém lišejníku hávnatce psí (Peltigera canina) v červnu a srpnu.“
Pecina (1980): Publ ikace dr uh uvádí z vr chu Zvol ská homol e, jedná se o nál ez Jana Roubal a = PR 

Zvolská homole (6052).
růžička (1938): Uveden obecně z Třebíčska. „Nal ezen byl  někol ikrát e v l esích mezi st él kami l išejníků 

hávnatek (Peltigera), nehojný.“
noHeL (1976): Horní Líštná (6378), 3. 9. 1965, 7 ex., v mechu na vápencových balvanech.
strejček (1985): „Na více míst ech v Pr aze, např .: V Řeporyjském údol í (Dal ejský pr ofil ) 9. 1979.“ 

= NPP Dalejský profil (5951).
jelínek (1993): Druh je v Seznamu československých brouků uveden pro Čechy i Moravu.
kubíková et  al . (2005): NPP Dal ejský pr ofil  (5951). 
Komentář: V publikaci uvedeno velmi pravděpodobně na základě nálezů Jaromíra Strejčka. 
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strejček (2005): Dal ejský pr ofil  = NPP Dal ejský pr ofil  (5951), 9. 1979, 2 ex.
kejVaL et  al . (2006): PP Př íšovská homol ka (6145), 1. 5. 2003, 2 ex., Dol ežal  Z. l gt ., det . et  col l ., 

v rostlinném detritu
Hamet et  al . (2009): Ost r ov u Macochy, PR Bal car ova skál a – Vint oky (6666), 9. 10. 2005, 1 ex., 

Vancl Z. lgt., det. et coll.; 23. 4. 2006, 1 ex., Hamet A. lgt., det. et coll.; 16. 9. 2006, 1 ex., prosev 
mechů, skalní výchozy nad jeskyní, Boukal M. lgt., det. et coll.

stanovský (2010): „Okolí Štramberku na vápencových skalách“.

Studovaný materiál a dosud nepublikované nálezy
Bohemia 
bez data, 9 ex.; bez data, 1 ex., Tanzer F. lgt.; bez data, 1 ex., Uzel lgt.; bez data, 1 ex., Rambousek F. 

lgt., vše NMPC coll.; bez data, 1 ex., Roubal J. lgt., MVHK coll.
Komentář: Nález Filipa Tanzera pravděpodobně pochází z první poloviny 20. století okolo roku 
1930, kdy aktivně sbíral (koleška 1995). Údaj od sběr at el e s př íjmením Uzel  pr avděpodobně pat ř í 
Jindřichu Uzlovi a jeho sběry pocházejí z období od konce 19. až do poloviny 20. století (koleška 
1995). Fr ant išek Rambousek sbír al  začát kem 20. st ol et í (koleška 1990). Sběry Jana Roubal a pr av-
děpodobně pocházejí z období od začátku do poloviny 20. století (koleška 1991).
Sázava, bez data, 1 ex., NMPC coll.
Komentář: Údaj nebylo možné přesněji lokalizovat, protože se v Čechách nachází několik obcí 
s tímto jménem.

Obr. 1. Dospělec brouka Orthocerus clavicornis (foto Filip Trnka).
Fig. 1. Adult of the beetle Orthocerus clavicornis (photo by Filip Trnka).
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České středohoří – vrch Košťálov [= Jenčice, PP Košťálov (5549)], 22. 5. 1983, 1 ex., Moravec P. 
lgt., NMPC coll.

Hradec Králové (5761), bez data, 2 ex., NMPC coll.
Bukovina nad Labem (5860), 28. 8. 2012, 1 ex., prosev, Pelikán J. lgt., det. et coll.; 3. 8. 2014, 4 ex., 

popílkoviště, Krásenský P. lgt., det., et coll.
Vinařice [= Vinařice (5850)], 31. 5. 1952, 1 ex., Voříšek O. lgt., Háva J. det. et coll.
Komentář: Není zcela jasné, o jakou obci Vinařice se jedná, protože ve středních Čechách je něko-
lik obcí s tímto jménem. Velmi pravděpodobně to jsou Vinařice u Kladna, jelikož Oldřich Voříšek 
z Kladna pocházel (Háva J. pers. comm.).

Šárka [= Praha, PR Divoká Šárka (5851; 5951; 5852)], bez data, 1 ex., Lokay E. lgt., NMPC coll.
Praha (5852, 5853, 5952, 5953), bez data, 3 ex., NMPC coll.
Praha – Troja (5852), 13. 6. 1914, 1 ex., Pleticha J. lgt., NMPC coll.
Roztoky (5852), bez data, 1 ex., NMPC coll.
Čelákovice (5854), 6. 1922, 1 ex., Achard J. lgt., NMPC coll.
Lázně Toušeň (5854), bez data, 2 ex., Lokay lgt., NMPC coll.
Komentář: Na štítku je jako sběratel uveden Dr. Lokay, jedná se o Emanuela Lokaye juniora, který 
sbíral koncem 19. a začátkem 20. století (koleška 1986)
Rabštejn nad Střelou, Kozí hřbety (5945), 6. 6. 2015, 1 ex., prosevem „lišejníků“ na břidlici, Týr V. 

lgt., det. et coll.
Vladař u Žlutic [= Žlutice, vrch Vladař (5945)], 25. 6. 1946, 1 ex., Sobota A. lgt., Týr V. det. et coll. 
Řeporyjské údolí, lom Mušlovka [= Praha, NPP Dalejský profil (5951)], 26. 9. 1979, 1 ex. prosev, 

diabas [= dolerit bazická magmatická hornina], Strejček J. lgt. et det., SMRP coll.
Praha – Zadní Kopanina; Zmrzlík – Homolka [= Praha, PP Zmrzlík (5951)], 30. 10. 1992, 1 ex. prosev, 

step, Strejček J. lgt. et det., coll. SMRP
Praha – Jinonice; Prokop. údolí [= Praha, PR Prokopské údolí (5952)], 31. 3. 1994, 1 ex., prosev, Bílé 

skály, step, Strejček J. lgt. et det., SMRP coll. 
N. Hütt [= Nižbor – Nová Huť (6049)], bez data, 1 ex., Nickerl O. lgt., NMPC coll.; bez data, 3 ex., 

Roubal J. lgt., MVHK coll.
Komentář: Otakar Nickerl sbíral přibližně od poloviny 19. do začátku 20. století (koleška 1988). 
Sběry Jana Roubala pravděpodobně pocházejí ze začátku nebo poloviny 20. století (koleška 
1991).
Srbsko (6050), 6 – 7. 1928, 1 ex., Pleticha J. lgt., NMPC coll.
Koda u Berouna Srbsko [= NPR Koda (6050)], bez data, 1 ex., Obenberger J. lgt., NMPC coll.
Komentář: Jan Obenberger sbíral od začátku až do poloviny 20. století (koleška 1988).
Karlštejn (6051), 4. 1975, 1 ex., Pfeffer A. lgt., NMPC coll.
Davle (6052, 6152), 4. 1904, 1 ex., u Otoče, Pleticha J. lgt.; 27. 3. 1921, 1 ex., Klička L. lgt., vše 

NMPC coll. 
Komořany u Zbraslavi [= Praha – Komořany (6052)], bez data, 1 ex., Štěrba lgt., NMPC coll.
Komentář: S velkou pravděpodobností se jednalo o Františka Štěrbu, který sbíral koncem 19. až do 
poloviny 20. století (koleška 1995).

Vrané nad Vltavou, okolí vrchu Homole [= Praha, PR Zvolská homole (6052)], 30. 9. 1979, 1 ex., 
prosev, skalní step, Strejček J. lgt. et det., SMRP coll. 

Vrané nad Vltavou (6052), 11. 4. 1887, 10 ex., Nickerl O. lgt.; 15. 6. 1901, 1 ex., Rodt K. lgt.; 26. 5. 
1905, 1 ex.; 14. 5. 1910, 1 ex.; 20. 5. 1910, 1 ex.; 18. 5. 1913, 1 ex., Pleticha J. lgt.; 20. 7. 1914, 1 ex., 
Klička L. lgt.; 25. 5. 1915, 1 ex., Rambousek F. lgt.; 3. 1919, 2 ex., Zeman J. lgt., vše NMPC coll.

Zbraslav (6052), 7. 1954, 1 ex., Rous R., MVHK coll.
Kostelec nad Černými lesy (6055), 1957, 2 ex., Pfeffer A. lgt., NMPC coll.
Černošín, Vlčí hora (6143), 23. 6. 2012, 1 ex., prosev, skalní lesostep, Andrš Z. lgt., Týr V. det. et coll.
Jílové u Prahy (6152), 26. 7. 1907, 1 ex., NMPC coll.
Barochov (6153), 17. 3. 1927, 4 ex., NMPC coll.
Stříbro (6243), 29. 4. 2001, 1 ex., skalní step, Benedikt S. lgt., Benedikt V. det. et coll. 
Dobříš (6250, 6251), 7. 1933, 1 ex., obora, pod kameny, písčitá půda, Borovička J. lgt., OMMC coll.
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Příbram (6350), bez data, 4 ex., Šípek lgt., NMPC coll.; 1 ex., Strejček J. det., SMRP coll. 
Komentář: S velkou pravděpodobností se jedná o Jana Šípka, který působil na Příbramsku začát-
kem 20. století (koleška 1995).

Chudenice (6545), 1919, 1 ex., Roubal J. lgt.; 23. 8. 1959, 1 ex., Likovský lgt., vše NMPC coll.
Pocinovice (6644), 14. 10. 1999, 2 ex., jihovýchodní stepní svah 500 m n. m., Benedikt S. lgt., Be-

nedikt V. det. et coll. 
Písek (6650), bez data, 1 ex., Mařan J. lgt.; 18. 5. 1917 1 ex.; 6. – 7. 1924, 4 ex., Obenberger J. lgt., 

vše NMPC coll.
Komentář: Sběry Josefa Mařana pravděpodobně pocházejí mezi lety 1920 – 1970 (koleška 1986).

Planá nad Lužnicí (6654), 12. 7. 1946, 1 ex., Pokorný lgt., Týr V. det. et coll. 
Rabí (6747), 11. 4. 2009, 1 ex., pastviny 1 km severně, Benedikt S. lgt., Benedikt V. det. et coll. 
Jindřichův Hradec, PP Pískovna na cvičišti (6855), 4. 2007, 1 ex. zemní past, Jelínek A. lgt., Křivan 

V. det., MVJC coll.
Veselí nad Lužnicí (6854), 6. 5. 1950, 5 ex., Karas V. lgt., Trnka F. det., JMCB coll.
Hluboká [= Hluboká nad Vltavou (6952)], 1906, 1 ex., Lokay E. lgt., NMPC coll.
Slavonice (6958, 7058), 23. 7. 1973, 2 ex., Štys lgt., NMPC coll.
Nové Homole (7052), 16. 4. 1996, 1 ex., letiště, Křivan V. lgt. et det., MVJC coll.

Moravia 
bez data, 7 ex., NMPC coll.; bez data, 3 ex., MZMB coll.; bez data, 1 ex. Formánek R. lgt., NMPC 

coll.; bez data, 5 ex., Formánek R. lgt., MZMB coll.; bez data, 1 ex., Stejskal J. lgt., MJMZ coll.; 
bez data, 7 ex., MVHK coll.

Komentář: Nález Romualda Formánka pochází buď z druhé poloviny 19. století, nebo z první po-
loviny 20. století, jelikož žil v letech 1857 – 1927 (koleška 1980). Sbír ka Jar osl ava V. St ejskal a 
vznikala v první třetině 20. století (koleška 1993).

Moravia Beskydy, bez data, 1 ex., Jureček lgt., NMPC coll.
Komentář: S velkou pravděpodobností se jedná o Štěpána Jurečka, jehož sbírka vznikala od konce 
19. do poloviny 20. století (koleška 1983).

Vápenná (5768), 13. 5. 2018, 3 ex., prosev Peltigera sp., vápencový lom, Gabriš R. lgt., det. et coll.
Bruntál, PP Uhlířský vrch (6070), 27. 5. 2015, 5 ex., prosev lišejníků na terase bývalého lomu; 15. 8. 

2015, 3 ex., prosev lišejníků na terase bývalého lomu, vše Stanovský J. lgt., det. et coll.
Roudno, NPP Velký Roudný (6171), 29. 5. 2015, 3 ex., Vávra J. lgt., det. et coll.; 30. 4. 2019, 3 ex., 

prosev Peltigera sp., Trnka F. lgt., det. et coll.; 10. 5. 2019, 2 ex., prosev; 31. 5. 2019, 2 ex., prosev 
vše Sabol O. lgt., det. et coll.

Ostrava (6175, 6176, 6275, 6276), bez data, 1 ex., MVHK coll.
Český Těšín (6277), bez data, 1 ex., Hetschko A. lgt., SZMO coll. 
Komentář: Sbírka Alfreda Hetschka vznikala koncem 19. do první třetiny 20. století (koleška 
1998).

Šubířov (6366), bez data, 4 ex., Svoboda J. lgt., Trnka F. det., VMOC coll.
Bělkovice-Lašťany (6369), bez data, 1 ex., Svoboda J. lgt., Trnka F. det., VMOC coll.
Komentář: Sběry pana Svobody pravděpodobně vznikaly v polovině 20. století (Krist M. pers. 
comm.).

Staříč, PP Kamenná (6375), 15. 10. 1997, 1 ex., prosev u skal; 2. 8. 2000, 1 ex., smykem; 8. 7. 2003, 
1 ex., prosev, oba Boža P. lgt., det. et coll.

Krčmaň, PP U Strejčkova lomu (6469), 23. 4. 2018, 10 ex., prosev; 4. 8. 2018, 1 ex. prosev vše Boža 
P. lgt., det. et coll.; 28. 4. 2018, 10 ex., prosev Peltigera rufescens, Trnka F. lgt., det. et coll., desítky 
jedinců observ.; 4. 5. 2018, 5 ex., prosev Peltigera sp., Szopa R. lgt., det. et coll.; 29. 3. 2019, 20 ex., 
prosev, Bednařík M. lgt, det. et coll.; 1. 5. 2019, 1 ex., Ezerová B. lgt., Průdek P. det., Ezer E. coll.

Hranice (6472), 11. 10. 1974, 1 ex., Vacík D. lgt. et det., Odvárka O. coll.
Hranice, NPR Hůrka u Hranic (6472), 24. 3. 2012, 12 ex., prosev, lesostep pod zříceninou hradu Svrčov.
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Štramberk (6474), 13. 9. 1997, 4 ex., Vávra J. lgt., det. et coll.; 1 ex., Malinka Z. coll.
Štramberk – Bílá hora (6474), 3. 10. 2002, 3 ex., prosev u lomu.
Štramberk – Kotouč (6474), 16. 9. 1997, 6 ex., prosev lišejníků, skalní ostroh; 25. 6. 1997, 1 ex., 

smýkání, skalní ostroh; 19. 5. 2020, 1 ex., prosev Peltigera rufescens, lom Kotouč, etáže pod 
vrcholem, Trnka F. lgt., det. et coll.

Prostějov (6568), bez data, 1 ex., Zoufal V. lgt., MJMZ coll.; bez data, 7 ex., Zoufal V. lgt., MZMB 
coll.; bez data, 2 ex., Kouřil B. lgt., NMPC coll.

Komentář: Nálezy Vladimíra Zoufala pocházejí z konce 19. nebo začátku 20. století (koleška 
1980). Bohumil  Kouř il  st ejně jako Vl adimír  Zoufal  působil na Prostějovsku a jeho sbírka vznikala 
od první třetiny přibližně do poloviny 20. století (koleška 1985).

Čelechovice na Hané, NPP Kosířské lomy – Státní lom (6468), 19. 5. 2019, 4 ex. prosev, Bednařík 
M. lgt., det. et coll. 

Třebíč (6761), bez data, 1 ex., Růžička lgt., MVHK coll.; 1. 4. 1942, 1 ex., Růžička lgt., MVHK coll.
Komentář: Antonín Růžička působil na Třebíčsku od první třetiny do téměř poloviny 20. století 
(koleška 1991).

Brno (6765, 6865), 5. 1934, 1 ex., Marjanko J. lgt., OMMC coll.; 6. 1956, 1 ex., Gottwald J. lgt., 
NMPC coll.

Brno – Medlánky (6765), bez data, 1 ex., Stejskal J. lgt., MJMZ coll; bez data, 1 ex., Stejskal J. lgt., 
MVHK coll;

Komentář: Sbírka Jaroslava V. Stejskala vznikala v první třetině 20. století (koleška 1993).
Brno – Řečkovice (6765), bez data, 1 ex., Formánek R. lgt., MVHK coll.

Obr. 2. Mapa rozšíření Orthocerus clavicornis v České republice. Velká černá kolečka = nálezy po 
roce 2000, malá černá kolečka = nálezy v letech 1981–2000, červené body = nálezy před rokem 
1980.
Fig. 2. Distribution map of Orthocerus clavicornis in the Czech Republic. Large black circles = 
post-2000 records, small black circles = 1981–2000 records, red points = pre-1980 records.
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Komentář: Nález Romualda Formánka pochází buď z druhé poloviny 19. století, nebo z první polo-
viny 20. století, jelikož žil v letech 1857 – 1927 (koleška 1980).

Střelice u Brna (6865), bez data, 1 ex., NMPC coll.
Vevčice – Vevčické kopce (7062), 21. 6. 2014, 1 ex., prosev, sprašová step s Cerinthe minor, Stejskal 

R. lgt., det. et coll.
Miroslav (7063), 16. 10. 2011, 8 ex., prosev, Vávra J. lgt., det. et coll.
Miroslav, NPP Miroslavské kopce (7063), 16. 10. 2010, 1 ex., Škorpík M. lgt., det. et coll.; 6. 9. 2014, 

9 ex., prosev, Konvička O. lgt., det. et coll.
Mutěnice (7068), bez data, 2 ex., Bechyně J. lgt., NMPC coll.
Komentář: Sbírka Jana Karla Bechyně vznikala v první polovině 20. století (koleška 1979).

Bzenec (7069), 1 ex.; 22. 7. 1940, 1 ex., vše Hoffer A. lgt., NMPC coll.
Národní park Podyjí, Podmolí – Šobes (7161), 1. 5. 1999, 1 ex., smykem, Kraus Z. lgt., det. et coll.
Znojmo (7162), 30. 4. 1927, 1 ex., 1930, 1 ex., vše Křivan V. det., JMZC coll. 
Mikulov, PR Svatý kopeček (7165), 6. 8. 2016, 8 ex., prosev, Pelikán J. lgt., det. et coll.; 11. 5. 2018, 

2 ex., na zdi kapličky, Konvička O. lgt., det. et coll.; 12. 5. 2018, 1 ex., ruční sběr na zdi kaple sv. 
Šebestiána, 1 metr nad zemí, Ezer E. lgt. et coll., Průdek P. det.

Hodonín, PP Pánov (7168), 4. 8. 2008, 1 ex., smykem, Boža P. lgt., det., et coll. 

Obr. 3. Dospělci brouka Orthocerus crassicornis (foto Filip Trnka).
Fig. 3. Adults of the beetle Orthocerus crassicornis (photo by Filip Trnka).
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Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845) – obr. 3, 4
Literární údaje z území České republiky
reitter (1870): „Teschen“ = Český Těšín (6277).
Letzner (1871): „Teschen“ = Český Těšín (6277).
kLiment (1899): V monogr afii uveden obecně z Mor avy.
kLima (1902): Dr uh uveden v soupisu br ouků Čech.
Lokay (1905): „V dr nu u Toušeně př i bř ehu Labe v dubnu vyset “. = Lázně Toušeň (5854).
scHubert (1905): Dr uh uveden v soupisu br ouků Pr ost ějovska a okol í.
gerHardt (1910): „Teschen“ = Český Těšín (6277).
zoufaL (1922): Druh uveden v soupisu brouků Prostějovského okresu.
fleischer (1927–1930): „jako předešlý, vzácnější.“
strejček (1985): „Nad Skl enář kou, 9. 1970 a 11. 1972“ = Pr aha – Tr oja, nad Skl enář kou (5852); 

„nálezy před rokem 1925 z Šance u Točné“ = Točné, vrch Šance (6052).
jelínek (1993): Druh je v Seznamu československých brouků uveden pro Čechy i Moravu.
strejček (2005): Bohnická t er asa = Pr aha – Tr oja (5852), 9. 1992, 1 ex., noční smyk a okl ep r ost l in; 

Kunratické skalky [= Praha, PP Údolí Kunratického potoka (5952)], 7. 1987, 2 ex.
němec et  al . (2015): PP Údolí Kunratického potoka (5952). 
Komentář: V publikaci uvedeno velmi pravděpodobně na základě nálezů Jaromíra Strejčka, které 
jsou uvedeny níže.
Studovaný materiál a dosud nepublikované nálezy
Bohemia 
bez data, 2 ex., NMPC coll.

Obr. 4. Mapa rozšíření Orthocerus crassicornis v České republice. Velká černá kolečka = nálezy 
po roce 2000, malá černá kolečka = nálezy v letech 1981–2000, červené body = nálezy před rokem 
1980.
Fig. 4. Distribution map of Orthocerus crassicornis in the Czech Republic. Large black circles = 
post-2000 records, small black circles = 1981–2000 records, red points = pre-1980 records.
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Litvínov (5347, 5447), 10. 7. 1950, 1 ex., Kačer lgt. et det., OMMC coll.
Milá, PR Písečný vrch (5548), 2. 8. 1976, 1 ex., Tyrner P. lgt. et det., OMMC coll.
Žíželice, PP Stroupeč (5647), 26. 6. 1992, 1 ex., S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll.
Praha (5852, 5853, 5952, 5953), bez data, 1 ex., NMPC coll.
Praha – Troja (5852), Sklenářka, 8. 10. 1972, 1 ex. prosev lišejníků; 11. 11. 1972, 1 ex., prosev; Boh-

nická terasa, 10. 9. 1992, 1 ex., noc/smyk, vše Strejček J. lgt. et det., SMRP coll.
Údolí Kunratického potoka, Dolnomlýnské skalky [= Praha, PP Údolí Kunratického potoka (5952)], 

13. 7. 1987, 1 ex., Strejček J. lgt. et det., SMRP coll.
Dobřichovice (6051), 19. 7. 1908, 1 ex., NMPC coll.
Praha – Závist (6052), bez data, 3 ex., NMPC coll.

Moravia
Prostějov (6568), bez data, 1 ex., Kyselý K. lgt., Formánek R. det., MZMB coll.
Komentář: Karel Kyselý působil na střední Moravě od poslední třetiny 19. do první třetiny 20. sto-
letí (koleška 1995).

Rudlice, PP Rudlické kopce (7062), 22. 6. 2013, 1 ex., prosev Cladonia foliacea; 19. 7. 2013, 9 ex., 
prosev Cladonia foliacea, vše Stejskal R. lgt. et det., coll. Stejskal R. & JMZC; 6. 9. 2014, 11 ex., 
prosev, O. Konvička lgt., det. et coll.

Národní park Podyjí, Havraníky – Staré vinice (7161), 20. 7. 2018, 1 ex., prosev Cladonia foliacea 
na pastvině exmoorských poníků, Stejskal R. lgt., det. et coll.

Hnanice, EVL Fládnitzské vřesoviště – Na Skále (7161), 10. 5. 2018, 1 ex., prosev Cladonia foliacea, 
Trnka F. lgt., det. et coll.

Dyje, PP Dyjské svahy (7162), 20. 6. 2004, 1 ex., prosev, Stejskal R. lgt. et coll., Průdek P. det.
Tasovice (7162), 16. 4. 2013, 1 ex. (torzo mrtvého exempláře), prosev, Ezer E. lgt. et coll., Průdek P. det.
Tasovice, PP Tasovické svahy (7162), 1. 11. 2011, 2 ex.; 6. 7. 2012, 3 ex., vše Vávra J. lgt., det. et coll.; 

12. 6. 2012, 1 ex., Reiter A. lgt., Průdek P. det., JMZC coll.; 20. 6. 2015, 1 ex., prosev Cladonia 
foliacea, Stejskal R. lgt., det. et coll.; 12. 5. 2018, 6 ex., prosev Cladonia foliacea; 20. 7. 2018, 
1 ex., prosev Cladonia foliacea, vše Trnka F. lgt., det. et coll.

Znojmo (7162), 20. 7. 1928, 1 ex., Křivan V. det., JMZC coll.
Znojmo, PP Načeratický kopec (7162), 13. 7. 2003, 1 ex., prosev; 19. 8. 2003, 1 ex., prosev, vše 

Stejskal R. lgt. et coll., Průdek P. det.
Mikulov, PR Svatý kopeček (7165), 6. 8. 2016, 3 ex., prosev, Pelikán J. lgt., det. et coll.

Klíč druhů 
Vzhledem k tomu, že klíče k rozlišení obou druhů rodu Orthocerus jsou dostupné 
pouze ve staré nebo zahraniční literatuře, rozhodli jsme se zařadit určovací klíč do 
této práce. Pomocí těchto jednoznačných a pod binokulární lupou dobře pozorova-
telných znaků by měl být schopen oba druhy určit i začátečník (viz obr. 5). Klíč je 
sestaven zejména s využitím práce Vogta (1967).

Klíč druhů rodu Orthocerus České republiky

1. Tykadla široká, vřetenovitá, nejširší uprostřed, s dlouhými chlupy (délky větší, než je šířka tyka-
del), tělo o velikosti 3,2–5 mm, zbarvení černé..............................................................O. clavicornis

2. Tykadla štíhlejší, téměř válcovitá, nejširší poblíž vrcholu, s krátkými chlupy (délky menší, než je 
šířka tykadel), tělo o velikosti 2,5–4 mm, zbarvení rezavě hnědé................................O. crassicornis

Poznámky k bionomii a rozšíření v České republice

Orthocerus clavicornis
Naše vlastní nálezy druhu O. clavicornis pocházejí z biotopů klasifikovaných dle 
Katalogu biotopů České republiky (chytrý et  al . 2010) jako S1.2 Št ěr binová vege-
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tace silikátových skal a drolin (NPP Velký Roudný, obr. 6), T3.4 Širokolisté suché 
trávníky (PP Strejčkův lom), T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů (Štramberk 
– Kotouč). Tyto nálezy byly učiněny na narušovaných plochách s minimální vege-
tací a často plošně narostlým živným lišejníkem (Peltigera sp.) a vždy se jednalo 
o staré lomy. Ve dvou případech byl prvním autorem hromadně sbírán na hávnatce 
ryšavé (Peltigera rufescens) (det. J. Šoun, obr. 7), která je typickým druhem acido-
filních a vápnitých trávníků, ale nevyhýbá se antropogenním stanovištím, jako jsou 
lomy nebo pískovny (malíček et  al . 2020). U Vevčic byl  br ouk sebr án př i pr osevu 
suchých trávníků zarůstajících náletem trnek. O. clavicornis je celoročním druhem, 
nacházeným od března do října.

U druhu O. clavicornis se nám podařilo zjistit 122 lokalizovaných nálezů ze 60 
faunistických čtverců (obr. 2). Nejvíce nálezů je známo ze středních Čech, zejmé-
na z Prahy a nejbližšího okolí, odkud disponujeme početnými starými nálezy (do 
r. 1980), ale druh zde přežívá i v současnosti. Recentně (po r. 2000) byl druh zjištěn 
ve 20 faunistických čtvercích, z Moravy pochází přibližně dvakrát více nálezů než 
z Čech. Na Moravě je druh rozšířen lokálně v jižních, středních i severních oblas-

Obr. 5. Orthocerus clavicornis vlevo a O. crassicornis vpravo (foto Lech Borowiec, Iconographia 
Coleopterorum Poloniae).
Fig. 5. Orthocerus clavicornis on the left and O. crassicornis on the right (photo by Lech Borow-
iec, Iconographia Coleopterorum Poloniae).
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tech, zatímco chybí na východě. V Čechách jsou nálezy ještě více roztříštěné do 
většiny regionů, avšak prakticky chybí v severní části. Z mapy rozšíření je zřejmé, 
že druh preferuje nížiny až pahorkatiny.

Orthocerus crassicornis
Všechny výše uvedené nálezy O. crassicornis ze Znojemska byly získány metodou 
prosevů na biotopech stepního charakteru řídce porostlých mechy a lišejníky. Po 
několika úspěšných nálezech byl vytipován jeden z lišejníků jako druh preferovaný 
tímto broukem. Opakované nálezy v jeho porostech tuto domněnku potvrdily. Li-
šejník byl determinován jako dutohlávka listovitá (Cladonia foliacea) (det. J. Šoun, 
obr. 8). Jedná se o teplomilný lišejník rostoucí na suchých a osluněných půdách, kte-
rý se vyhýbá bazickým substrátům (malíček et al. 2011).

Kromě dospělých brouků mají na tento lišejník vazbu zřejmě také nedospělá stá-
dia, o čemž svědčí nálezy prvního z autorů. V jeho květnových prosevech z lokalit 
Hnanice, EVL Fládnitzské vřesoviště – část Na Skále a PP Tasovické svahy se ima-
ga z první lokality objevila přibližně po měsíci a z druhé lokality po dvou měsících. 

Obr. 6. Biotop Orthocerus clavicornis v Národní přírodní památce Velký Roudný (foto Filip 
Trnka).
Fig. 6. Habitat of Orthocerus clavicornis in the Velký Roudný National Natural Monument (photo 
by Filip Trnka).
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Vzorek prosevu byl kontrolován přibližně každé dva týdny. Prosev pravděpodobně 
obsahoval larvy, které v prosevu dokončily svůj vývoj.

Co se týče biotopů, brouk byl sbírán na otevřených stepních lokalitách s kyselým 
podložím (granitoidy). Na lokalitě musí být přítomna místa s řídkou, nezapojenou 
vegetací mechů, lišejníků a efemérních bylin, což jsou často různé skalky nebo te-
rasy s vystupujícím skalním podložím. Dle klasifikace uvedené v Katalogu biotopů 
České republiky (chytrý et al. 2010) jde o biotopy T6.1 Acidofilní vegetace efemér 
a sukulentů (např. lokality Havraníky – Staré vinice, obr. 9, nebo Načeratický kopec 
u Znojma), T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Tasovické svahy) nebo T3.5 
Acidofilní suché trávníky (Rudlické kopce). Na většině lokalit byl brouk nalezen na 
místech přirozeného charakteru, kde je řídký charakter vegetace převážně výsled-
kem působení stanovištních podmínek. Na Rudlických kopcích nebo Načeratickém 
kopci vhodná místa vznikají na okrajích některých vyježděných cest (zejména těch 
delší dobu opuštěných) na terénu s mělkým podložím. Na Tasovických svazích hraje 
významnou roli také sešlap. Zajímavý je společný výskyt obou druhů rodu Orthoce-

Obr. 7. Hávnatka ryšavá (Peltigera rufescens) z přírodní památky U Strejčkova lomu (foto Filip 
Trnka).
Fig. 7. Felt Lichen (Peltigera rufescens) from the U Strejčkova lomu Natural Monument (photo by 
Filip Trnka).
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rus na vápencových stepích na Svatém Kopečku u Mikulova, kde kolega Jan Peli-
kán vyprosíval v tentýž den oba druhy současně. 

Vřetenorožec O. crassicornis se nachází až od června do listopadu. Z těchto 
poznatků se ale vymykají nálezy Lokaye (1905) pocházející z dubna. Domníváme 
se, že se v tomto případě mohlo jednat o chybnou determinaci. Žádné jiné údaje 
z jarních měsíců dubna a května neznáme – nálezy uvedené v soupisu se týkají 
mrtvého exempláře nebo nedospělých stádií. Nejčastěji se sbírá metodou prosevů 
nebo zemních pastí, ale někdy lze brouky „vykoukat“ přímo v porostech dutohlávek. 
K prosevu je nejvhodnější doba po dešti, kdy jsou stélky dutohlávek plně rozvinuté 
a dokážeme je na lokalitě snadno identifikovat. Pokud je sucho, stélky jsou svinuté 
a patrně i brouk je „zatažen“ v hlubších vrstvách hrabanky, což bylo potvrzeno neú-
spěšným sběrem během letního období sucha. Vzorky prosevu je třeba nechat vysy-
chat dostatečně dlouho (minimálně dva týdny), protože brouci opouštějí vysychající 
substrát velmi neochotně.

Orthocerus crassicornis je z obou studovaných druhů výrazně vzácnější a má vel-
mi lokální výskyt daný patrně specifickými stanovištními nároky. Mapka rozšíření 
zobrazuje celkem 35 lokalizovaných údajů ze 14 faunistických čtverců (obr. 4). Jde 

Obr. 8. Dutohlávka listovitá (Cladonia foliacea) (foto Robert Stejskal).
Fig. 8. Lichen Cladonia foliacea (photo by Robert Stejskal).
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o nálezy z teplých oblastí nížin a pahorkatin. V Čechách byl brouk znám historicky 
až do 90. let minulého století ze středních (zejména okolí Prahy) a severozápadních 
Čech, avšak po roce 2000 zde již nebyl zjištěn. Naposledy byl zjištěn v roce 1992 
v Praze (Sklenářka). Z východní poloviny státu existují nálezy z jižní, střední i se-
verní Moravy. V posledních dvaceti letech je jeho výskyt v České republice omezen 
na jižní Moravu, kde známe nálezy ze 4 kvadrátů. Na Moravě se nejhojněji vyskytu-
je na výchozech kyselých hornin v okolí Znojma a nově byl zjištěn také u Mikulova. 

Specifická vazba na konkrétní druh lišejníku a přísné stanovištní nároky mohou 
být příčinou obecné vzácnosti tohoto brouka, stejně jako fakt, že jeho sběr vyžaduje 
poměrně specializované metody. Určitou roli může hrát i výskyt zejména v letním 
období, kdy není mezi entomology obvyklé na stepních lokalitách provádět prosev 
hrabanky. Při znalosti biotopů a vazby na dutohlávku listovitou by bylo zajímavé 
ověřit výskyt tohoto faunisticky zajímavého brouka na dalších vhodných lokalitách 
a tím doplnit mezery ve znalostech o jeho rozšíření.

Obr. 9. Biotopu brouka Orthocerus crassicornis u Hnanic – skalní výchoz s porostem mechů a li-
šejníků (foto Robert Stejskal).
Fig. 9. Habitat of Orthocerus crassicornis near Hnanice – rocky outcrop with moss and lichen po-
lycormons (photo by Robert Stejskal).
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SUMMARY
Most members of the family Zopheridae (formerly Colydiidae) known from Central Europe are 
saproxylic beetles living in woodland on dead wood, fungi or in tree hollows. In contrast, the spe-
cies of the genus Orthocerus Latreille, 1796 inhabit open, warm and dry non-forest habitats and are 
associated with lichens.

In this paper, we bring faunistic data for both species, Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845) 
and O. clavicornis (Linnaeus, 1758), based on the material from private and museum collections, 
and summarize available literature records. In the list of faunistic data, the particular localities 
include grid mapping codes according to Pruner & míka (1996) and are ordered by regions of the 
Czech Republic. In addition, we present new bionomical observations for O. crassicornis from the 
Znojmo region (southern Moravia).

Results

Orthocerus clavicornis
Its distribution map displays 122 records in 60 grid mapping squares (Fig. 2). Most records are 
known from central Bohemia, mainly from Prague and its closest surroundings, where numerous 
historical (before 1980), but also some recent (after 2000) records were made. Recently (after 
2000) the species has been collected only in 20 grid mapping squares, mostly in Moravia, where 
it is known locally from the whole area with the exception of the eastern part. In Bohemia, the 
beetle is also very local in most regions and completely missing in northern Bohemia. O. clavi-
cornis most often lives in lowlands and hilly areas with sandy or calcareous soils, inhabiting dry 
(xerothermic) grasslands and habitats with chasmophytic vegetation. The adults of O. clavicornis 
were repeatedly collected on Peltigera rufescens. It is frequently found in abandoned quarries or 
sandpits. Adults are collected throughout the year from March to October.

Orthocerus crassicornis
It is much rarer than the former species. The distribution map includes 35 records from 14 grid 
mapping squares (Fig. 4). Before 1980 the beetle was found very locally in a few localities scat-
tered both in Bohemia and Moravia, while recent records (after 2000) are known exclusively 
from southern Moravia, especially from the surroundings of Znojmo and Mikulov. The adults 
of O. crassicornis were repeatedly collected in polycormons of Cladonia foliacea in the Znojmo 
region. Both the beetle and the lichen prefer warm and dry habitats, such as acidophilous dry grass-
lands, acidophilous vegetation of vernal therophytes and succulents, and rock-outcrop vegetation 
with Festuca pallens. Adult beetles are collected in summer months (June – September), most often 
by sifting or pitfall traps.

PODĚKOVÁNÍ
Všem sběratelům uvedeným v textu děkujeme za laskavé poskytnutí nálezových dat. Velký dík také 
patří kurátorům muzeí za výpis dat, jmenovitě Oldřichu Hovorkovi (Roztoky u Prahy), Zdeňku 
Kletečkovi (České Budějovice), Pavlu Krásenskému (Most), Miloši Kristovi (Olomouc), Miroslavu 
Mikátovi (Hradec Králové), Jiřímu Procházkovi (Brno), Antonínu Reiterovi (Znojmo), Jiřímu Ro-
háčkovi (Opava), Lukáši Sekerkovi (Praha) a Dušanu Trávníčkovi (Zlín). Pan Jaroslav Šoun (Zá-
padočeské muzeum v Plzni) zaslouží dík za potvrzení determinace dutohlávky listovité a hávnatky 
ryšavé. V neposlední řadě děkujeme Jiřími Vávrovi (Ostrava) a Pavlu Průdkovi (Brno) za jejich 
připomínky k rukopisu.
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