
109

Faunistika krascovitých 
(coleoptera: Buprestidae) Znojemska,
 poznámky k jejich rozšíření, biologii

a ochraně

Faunistics oF jewel-beetles 
(coleoptera: buprestidae) oF the Znojmo region, 

notes to their distribution, biology
and protection

martin Š k o r p í k 1, Václav K ř i v a n 2, Zdeněk K r a u s 3

1 Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo; skorpik@nppodyji.cz
2 Štěměchy 68, 675 27 Předín; vaclav.krivan@chaloupky.cz

3 Mikulovice 242, 671 33; kraus.ento@seznam.cz

abstract: The work summarizes published data, data from research reports of National Park Podyjí 
Administration (the Czech Republic) and new faunistic data of Buprestidae species found in the 
Znojmo region (southwestern Moravia, the Czech Republic). Zoogeografical context and general 
distribution of the species, their habitat requirements, biology and threats in the Znojmo region 
are commented. In total, 89 species of Buprestidae family were recorded, which is around 86% of 
all species recently known in the Czech Republic. The most data comes from a valley of a middle 
stretch of the Dyje river, which is protected in the National Park Podyjí, and research activities have 
been carried out from 1987 there. The article gives also data on species important and engangered 
from the national point of view. For example for Coraebus rubi (Linnaeus, 1767), the Znojmo dis-
trict represents the last region of its occurrence in the Czech Republic. Also Agrilus (Rosagrilus) 
viridicaerulans rubi Shaefer, 1937, found recently as a new species for the Czech Republic, comes 
from the Znojmo region. 
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ÚVod

Přes zjevnou přírodní výjimečnost je Znojemsko územím dosud velmi málo zkou-
maným z coleopterologického hlediska. Je to způsobeno především značnou odleh-
lostí od větších center s entomologickým zázemím a událostmi dějin 20. století, v je-
hož polovině vzniklo na jižním okraji území neprodyšně střežené hraniční pásmo. 
To znamenalo znemožnění entomologického výzkumu na dobu téměř čtyřiceti let 
jak v hraničním údolí Dyje, tak i ve značné části úvalu na dolním toku řeky. Zanikla 
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rovněž kontinuita vlivu německy mluvícího obyvatelstva na kulturní a společenský 
vývoj regionu, dochovalo se jen minimum entomologického materiálu nebo publi-
kovaných informací z první poloviny dvacátého století.

Důležitou motivací při psaní této práce byla skutečnost, že Znojemsko patří 
z hlediska fauny krasců k nejzajímavějším a nejbohatším oblastem Česka a též sku-
tečnost, že ze Znojemska o krascích téměř neexistují literární údaje. Velká většina 
zástupců čeledi Buprestidae indikuje výskyt přírodně zajímavých biotopů a znalost 
rozšíření jednotlivých druhů může významně přispět k lepší ochraně významných 
přírodních lokalit. Lze si jen přát, aby tento článek poskytl podklad pro další studi-
um této sice populární, ale faunisticky velmi zanedbané skupiny brouků a napomohl 
tak její ochraně v regionu Znojemska.

charaKteristiKa ÚZemÍ

Znojemsko se nachází v jihozápadní části Moravy a je z hlediska přírodní hodnoty 
výjimečným územím s velkou různorodostí biotopů a zároveň oblastí kontaktu dvou 
zoogeografických jednotek: provincie listnatých lesů, distriktu českého a provin-
cie stepí, distriktu panonského (Buchar 1983). V novějším biogeografickém pojetí 
(culek 1996) jsou obě přírodně odlišné části Znojemska řazeny do dvou biogeo-
grafických podprovincií: západněji ležící podprovincie Hercynská s bioregionem 
Jevišovickým, východní část Znojemska náleží podprovincii Panonské s bioregiony 
Lechovickým a Dyjsko-moravským, který pod Znojmem zahrnuje pruh nivy Dyje 
ovlivněný hydrologickým režimem řeky (obr. 1).

Odlišnost přírodních poměrů obou částí území charakterizuje např. Grulich 
(1997), podrobné geomorfologické rozčlenění v podobě polymikrochor podávají 
hynek, Trnka (1981). Jednou z nejdůležitějších příčin přírodní různorodosti Zno-
jemska je přítomnost údolních fenoménů v území Jevišovického bioregionu. Hlu-
boká průlomová údolí západomoravských řek se zde v zaklesnutých meandrech 
zařezávají do hornin krystalinika jihovýchodního, tektonicky zdviženého okraje 
Českého masívu již od svrchního miocénu (roeTzel 2005). Nejvyšší okolní návrší 
dnes přesahují 570 m n. m., přičemž hloubka údolí Dyje pod Vranovem nad Dyjí 
dosahuje až 230 m. Ve východní části území leží Lechovický a Dyjsko-moravský 
bioregion s nejnižší nadmořskou výškou méně než 180 m. Oba bioregiony mají po-
dobu plochých, intenzivně zemědělsky využívaných sníženin Dyjsko-svrateckého 
úvalu, vyplněných mladými tercierními mořskými a kvarterními říčními a eolickými 
sedimenty. Jen místy je krajina ozvláštněna výchozy v podobě pahorků Krhovického 
krystalinika, okrajů Miroslavské hráze, Skalických vápenců nebo návrší u Jarosla-
vic či Ječmeniště. Tato místa dříve využívaná jako pastviny a extenzivní sady jsou 
dnes refugii stepní flóry a fauny. Vysokou přírodní hodnotu vykazují rovněž terénní 
deprese se zbytky mokřadů a lužních lesů kolem větších toků, zejména Dyje a Jevi-
šovky. Geomorfologické poměry a poloha Znojemska se projevují i v charakteristice 
podnebí. Západní část území v Jevišovickém bioregionu v polohách nad 500 m n. m. 
je typická ročním srážkovým úhrnem přes 600 mm a průměrnými ročními teplotami 
kolem 7° C, východ Znojemska v Dyjsko-moravském bioregionu charakterizují ve 
stejných veličinách velmi nízké srážky kolem 450 mm a teplota přes 9 °C. Východní 
část Znojemska tak patří k územím s nejvíce kontinentálním klimatem v České re-
publice (rožnovský et al. 2010).
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Znojemsko je velmi starobylou kulturní krajinou. Velká část biotopové i druhové 
rozmanitosti (vedle geologické, geomorfologické a klimatické rozmanitosti) souvisí 
se složitým vývojem přírody a krajiny pod vlivem člověka v postglaciálu. Krajina 
byla již v období časného neolitu (ca před 7 500 lety) – a to zejména ve východní 
části území – výrazně ovlivňována lidskou činností, především pastvou, v menší 
míře i žďářením lesa (ložek 2007). Je velmi pravděpodobné, že v průběhu celého 
postglaciálu (ca 10 500 let) existovaly na svazích říčních údolí významné nelesní 
enklávy, kde byl nástup dřevinné vegetace utlumen členitým reliéfem, značnou sva-
žitostí terénu, výsušností substrátu a z toho vyplývající pomalou tvorbou půd (ložek 
2001). Na ně navazovaly plochy bezlesí v údolní nivě udržované chodem ledových 
ker při jarních záplavách a činností bobrů. Ve východněji položených říčních úva-
lech byla trvalá existence bezlesých enkláv podmíněna splavováním ledových ker 
a dalšími účinky povodní (opravil 1983), činností bobrů a navíc i pastvou divokých 
kopytníků. Populace divoce žijících spásačů byly s příchodem neolitických zeměděl-
ců postupně vytlačovány chovaným dobytkem.

Obr. 1:  Schematická mapa zkoumaného území s vyznačením lesních komplexů, biogeografického 
členění a sítě faunistických polí.
Fig. 1. A schematic map of the studied region with forests, biogeografical zones and a net of faunis-
tic grids.
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Bezlesé enklávy na svazích údolí přenášejí kontinuitu bioty vázané na nelesní 
stanoviště od časného postglaciálu přes všechny klimatické změny až do součas-
nosti. Většina těchto míst začala v první polovině 20. století rychle zanikat. Využití 
pozemků a změny hranice lesa v posledních 230 letech dokládají mapová díla vojen-
ského mapování a za posledních více než sto let též fotografie, např. z oblasti Devíti 
mlýnů, Nového Hrádku i odjinud. V období od skončení pleistocenního klimatu po 
nástup neolitické kultury se lesní biom na mnoha místech v údolí Dyje a v dalších 
hlubokých říčních údolích zkoumaného území neměl možnost ani čas plně rozvi-
nout. Pro tuto tezi je v podstatě nemožné opatřit jasné a přímé důkazy, stejně jako 
není možné přímo dokázat, že údolí bylo v některém období souvisle porostlé lesem. 
Druhové kombinace pozdně glaciálních reliktů a bioindikačně citlivých druhů, které 
zároveň mají velmi omezenou možnost migrace, však trvalou existenci významných 
nelesních enkláv dokládají dostatečně výmluvně. Rostliny, které se neobejdou bez 
trvalého bezlesí, jsou např. tařice skalní (Aurinia saxatilis), kavyly (Stipa spp.), 
koniklece (Pulsatilla spp.), kuřička svazčitá (Minuartia fastigiata), oman němec-
ký (Inula germanica) a oman oko Kristovo (Inula oculus-christi) (V. Grulich pers. 
comm.). Podobné nároky na biotop mají i pavouci sklípkánci (Atypus spp.) a stepní-
ci (Eresus spp.) (M. Řezáč pers. comm.). Jedním ze zvláště silných argumentů kon-
tinuální existence velkých nelesních enkláv je přežití populace jasoně červenookého 
(Parnassius apollo) až do roku 1935 (hachler 1942, Švestka 1977). Lokální důkaz 
pastevecko-zemědělského ovlivnění údolí Dyje v období lesního optima nabízejí 
ložek, vaŠáTko (1997) při malakozoologickém vyhodnocení společenstev plžů 
stratigrafického profilu kopané sondy při ústí Klaperova potoka v Národním parku 
Podyjí (dále jen NP Podyjí). Společenstva plžů zachycená sondou dokládají kulturní 
ovlivnění krajiny a nehomogenitu lesa ve výše zmíněném období na této lokalitě

historie VÝZKumu

Entomologický výzkum Znojemska v posledních 25 letech, což je období, z něhož 
pochází většina v práci uvedených údajů, byl do značné míry pionýrskou prací. 
V muzejních sbírkách se podařilo nalézt jen velmi málo materiálu staršího než ze 
sedmdesátých let 20. století. V Jihomoravském muzeu ve Znojmě jsou deponová-
ny sbírky místních sběratelů Františka Kobyláka, jeho syna Jana Kobyláka a Pavla 
Štrause (sedmdesátá až devadesátá léta 20. století). Dle sdělení pamětníků Vladimíra 
Hanáka (Karlova Univerzita, Praha) a Jiřího Komárka (Botanický ústav, Třeboň) 
byly soukromé sbírky regionálních německy mluvících sběratelů po druhé světové 
válce soustředěny ve znojemském muzeu. Při první systematické evidenci ento-
mologického materiálu v roce 1968 však již zaevidovány nebyly a jejich osud není 
znám (reiTer 2008). Podle obou pamětníků tyto sbírky obsahovaly i větší kolekce 
regionálních sběrů krasců, např. druhu Anthaxia hungarica.

Nejstarší údaje o fauně čeledi Buprestidae na Znojemsku pocházejí ze sběrů čes-
kého katolického faráře Augustina Sence z okolí jeho působiště v Hostimi. Tento 
amatérský entomolog byl členem České entomologické společnosti mezi léty 1908 
až 1930 a za sběry brouků vyjížděl i na Třebíčsko a Znojemsko (koleŠka 1993). 
Část jeho kolekce je uložena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a obsahuje 
bohužel jen velmi málo kusů. Vzhledem k časovému rozmezí entomologické akti-
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vity pátera Sence je téměř jisté, že jeho – bohužel nedatovaný – sběr Acmaeoderella 
flavofasciata je prvním dochovaným zjištěním tohoto druhu na území Česka. Velmi 
cenný materiál čeledi Buprestidae ze třicátých a čtyřicátých let 20. století je uložen 
v Moravském zemském muzeu v Brně. Jde o sběry J. Matouška z okrajové části stu-
dovaného území z údolí řek Oslavy a Jihlavy v okolí Senorad. Část materiálu však 
pochází přímo ze Znojma. Tento sběratel na Znojemsku nalezl druh Acmaeoderella 
flavofasciata jako nový pro území Česka (Fiala 1937), stejně jako druh Anthaxia 
olympica (MaTouŠek 1939). Třetím druhem nově zjištěným pro území Česka J. Ma-
touškem byl v té době nepublikovaný nález Paracylindromorphus subuliformis ze 
Znojma (viz kapitola Výsledky). 

Poznání přírodně unikátního území hraničního kaňonu Dyje od Uherčic až po 
Znojmo, cenných lokalit v okolí Znojma a lužní oblasti v okolí Hevlína a Jaroslavic 
či sprašových stepí (např. Ječmeniště a Peklo u Šatova) znemožňoval od roku 1951 
režim hraničního pásma. Vstup byl možný pouze na speciální povolení, které bylo 
většinou vydáváno po složitém prověřování a to pouze těm, kteří měli přímé pracov-
ní povinnosti v hraničním pásmu. Bylo jen velmi málo biologů, kteří v té době toto 
území spatřili. Až po osmdesátá léta existuje bohužel z hraničního pásma na Zno-
jemsku pouze minimum entomologických údajů.

Také ze Znojemska jako takového, kromě jeho okrajových částí, bylo do šedesá-
tých let 20. století shromážděno jen velmi málo sbírkového materiálu brouků čeledi 
Buprestidae a ještě méně literárních údajů. Tato skutečnost je překvapující i vzhle-
dem k faktu, že Znojmo je druhým největším městem současného Jihomoravského 
kraje. Není vyloučeno, že entomologický materiál ze Znojemska může být součástí 
velkého množství nezpracovaných kolekcí amatérských dolnorakouských entomo-
logů, které jsou v poválečném období shromažďovány Dolnorakouským muzeem 
v Sankt Pöltenu (M. Ráček pers. comm.).

Velmi cenný materiál ze šedesátých a sedmdesátých let 20. století je uložen ve 
sbírkách Moravského zemského muzea v Brně. Jde především o sběry Pavla Laute-
rera a Jaroslava L. Stehlíka (Moravské zemské muzeum, Brno) z entomologicky ne-
známých lokalit, jako např. z drobných stepních území na severovýchodě a východě 
Znojemska nebo z lesů Miroslavské hrástě.

Mnoho unikátních nálezů obsahuje sbírka Bedřicha Kunovského uložená v Re-
gionálním muzeu v Mikulově. V šedesátých až osmdesátých letech 20. století byl 
tento amatérský entomolog sběratelsky činný v širším okolí Moravského Krumlova, 
na Jamolicku a Mikulovicku. Několik cenných nálezů krasců ze Znojemska je ulo-
ženo rovněž v depozitáři Regionálního muzea v Mikulově ve sbírce břeclavského 
entomologa Engelberta Hepnera. V okolí Znojma, Vranova nad Dyjí a Bítova často 
sbíral především v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století pražský entomolog 
Igor Hrozinka (KoleŠka 1998). Jeho sbírka včetně materiálu krascovitých je dnes 
součástí kolekce M. Kleknera.

V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se rozvíjí spolupráce přírodo-
vědných oddělení Jihomoravského muzea ve Znojmě a Muzea východních Čech 
v Hradci Králové. Entomologové hradeckého muzea Bohumil Mocek a Miroslav 
Mikát byli jedni z mála, kteří měli omezenou možnost navštívit tehdejší CHKO Po-
dyjí ještě v době, kdy údolí Dyje bylo součástí přísně střeženého hraničního pásma. 
Z jejich sběrů tak pocházejí první novodobé údaje z tohoto území.
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Ve stejné době (sedmdesátá a osmdesátá léta) navštěvovali někteří entomologové 
(např. Rudolf Bláha a Vojtěch Jiříček) lokality na okraji dnešního Národního parku 
Podyjí a v okolí Znojma, přičemž tato místa objevili v rámci vojenského výcviku. 
Byly to zejména lokality spadající v té době pod správu Československé lidové ar-
mády: vojenské cvičiště Kraví hora, vojenská střelnice v Mašovicích, tankodrom 
na Načeratickém kopci a vřesovištní lada u Popic. To bylo impulzem k terénnímu 
průzkumu těchto lokalit dalšími entomology např. Miroslavem Kocourkem a Vítěz-
slavem Kubáněm. Bylo zde zjištěno několik velmi zajímavých druhů krasců, např. 
Agrilus antiquus croaticus, A. subauratus, Anthaxia chevrieri nebo Dicerca furca-
ta. Data z tohoto období částečně zhodnotil ve svých pracích kubáň (1978, 1979). 
Ve stejné době působili ve Znojmě i další sběratelé Pavel Štraus a Zdeněk Mráček.  
Znojemsku se v sedmdesátých letech s velkým zájmem věnoval rovněž Jiří Hladil, 
jehož sbírka je uložena v muzeu v Erfurtu. J. Hladil nalezl na Znojemsku například 
druh Anthaxia tuerki jako nový druh krasce pro Českou republiku (hladil 1973). 

Od druhé poloviny osmdesátých let 20. století v regionu trvale působí Zdeněk 
Kraus a Martin Škorpík, o něco později i Jiří Smolík. Se zlepšující se možností 
návštěvy zajímavých lokalit, především v hraničním pásmu, začalo systematičtější 
shromažďování dat z území v širším okolí Znojma. Přednostní pozornost však tito 
sběratelé věnovali území NP Podyjí, přičemž byly zjištěny druhy jako např. Agrilus 
graecus, A. hastulifer, A. kubani, Coraebus undatus, Habroloma nanum, Meliboeus 
fulgidicollis, Trachys puncticollis rectilineatus a Trachys scrobiculatus.

Od konce osmdesátých let 20. století se pod koordinací Správy CHKO a později 
NP Podyjí na výzkumu fauny krasců NP Podyjí a jeho blízkého okolí podílela řada 
profesionálních i amatérských entomologů. Jejich výsledky byly předávány formou 
výzkumných zpráv a staly se základem nálezové databáze. Podíl na této vlně výzku-
mu krasců měli i pracovníci Entomologického oddělení Národního muzea v Praze, 
především Svatopluk Bílý, odborník na čeleď Buprestidae.

Velmi cenné údaje přineslo též působení Vladimíra Vláčila. Tento amatérský ento-
molog sbíral materiál krasců od začátku devadesátých let v okolí Blížkovic, Chvala-
tic, Zálesí, ale i Znojma a Travního Dvora. Velmi záhy se též věnoval výzkumu úze-
mí NP, zejména pak lokalitám Hradiště a Šobes. V lomu na Cínové hoře u Znojma 
prokázal výskyt populací Coraebus rubi a Sphenoptera substriata, přičemž v době 
objevu byla tato lokalita jediným známým místem výskytu obou druhů v Česku.

S příchodem zoologa Antonína Reitera do Jihomoravského muzea ve Znojmě 
v roce 1994 bylo možno uskutečnit revizi muzejních sbírek. Byla započata syste-
matická sbírkotvorná činnost, jakož i spolupráce s dalšími významnými institucemi 
a sběrateli. Údaje získané z výzkumů Jihomoravského muzea ve Znojmě byly rov-
něž zahrnuty do této práce.

metodiKa

vymezení studovaného území
Faunistické údaje krasců jsou zpracovány z území, které se přibližně kryje s plochou 
okresu Znojmo a pokrývá více než 1 500 km² (obr. 2). Na západě v okolí Uherčic za-
sahuje po hranice okresů Jindřichův Hradec a Třebíč, na východě je omezeno katast-
ry obcí Hrabětice (Travní Dvůr) a Hrušovany nad Jevišovkou. Na jihu je vymezeno 
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státní hranicí s Rakouskem a na severu údolím řeky Jihlavy. Tento prostor zahrnuje 
zcela nebo zčásti 20 polí faunistického mapování (viz zelený 1972). Jen výjimečně 
jsou uvedena i data významnějších druhů nalezených v NP Thayatal (Rakousko) 
blízko státní hranice. Pro potřeby pochopení faunistických a zoogeografických sou-
vislostí jsou komentovány i nálezy několika druhů krasců z Brněnska a z údolí řeky 
Oslavy a Jihlavy za hranicemi území. Jako podkladová data pro mapy byly využity 
následující zdroje: ArcČR 500, Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihomoravského 
kraje, Správa NP Podyjí.

prezentace údajů
Byl zvolen kompromisní způsob lokalizace s krátkou charakteristikou místa tak, aby 
byla v rámci možností lokalita uvedena co nejpřesněji, např. miroslav, Zadní Mar-
kův kopec. Bylo nutno se vypořádat se značnou nesourodostí způsobu lokalizace, 
a pokud to bylo možné, byla místa sběru a nálezové okolnosti zpětně konzultovány 
se sběrateli. Pokud nebylo možno nález lokalizovat přesně, např. u starého muzejní-
ho materiálu, je uváděn tak, jak je napsán údaj na lokalitním lístku, např. „Znojmo“.

Ke všem údajům byly přiřazeny kódy faunistických polí (viz zelený 1972 a Bu-
char 1982), v rámci možností dělené na kvadranty (a,b,c,d). Celý zápis lokality pak 
vypadá např. takto: miroslav, Zadní Markův kopec, (7063b). Pro ujasnění označení 
lokace byla využita práce novák (1989).

Aby bylo možno v členitém terénu NP Podyjí nálezy přesněji lokalizovat byla 
vytvořena mapa biotopově homogenních lokalit (stejskal 2011, obr. 3). Území ná-
rodního parku a jeho ochranného pásma tak bylo beze zbytku rozděleno na 105 po-
lygonů, které jsou v článku uváděny pod číselným kódem vždy za jménem lokality. 
Celý zápis lokality pak vypadá např. takto: podmolí, 51 – Lipinská louka, (7161). 
Kvadrant faunistického pole byl v tomto případě vypuštěn z důvodu nadbytečnosti. 
U některých, neúplně lokalizovaných nálezů nebylo možno přesně stanovit číselný 
kód, proto v tomto případě není uveden. V některých případech se může jeden míst-
ní název objevit u více lokalizací pod dvěma i více čísly jednotné lokalizace nálezů. 
Například místní název Šobes zahrnuje segmenty jednotné lokalizace pod čísly: 52, 
53 a 54. Je to způsobeno potřebou oddělit několik rozdílných typů stanovišť v rámci 
části území tradičně označované jedním místním názvem.

Pokud hranice faunistického pole nebo kvadrant prochází lokalitou nálezu a neby-
lo možno jednoznačně označit nález kódem pole a kvadrantu, je označení zazname-
náno alternativně, např. (7161 c–d), (7161b – 7162a).

Pro upřesnění faunistických polí u převzatých a nepublikovaných lokalit do části 
„rozšíření“ u jednotlivých druhů byla použita práce Pruner, Míka (2006).

U materiálu, který byl získán chovem ze dřeva, stonků rostlin nebo listů v labora-
torních podmínkách je uvedeno za počtem exemplářů v závorce preimaginální stádi-
um (larva, praepupa nebo pupa) a pak je materiál datován termínem odběru v terénu. 
Byl-li nalezen např. mrtvý exemplář v růži šípkové, je v závorce uvedeno (cadaver 
in Rosa canina).

Přehled nálezových dat jednotlivých druhů je v textu rozdělen na dvě části. V čás-
ti pod názvem „NP Podyjí“ jsou uvedeny nálezy z Národního parku Podyjí a jeho 
ochranného pásma a z několika dalších okolních lokalit číslovaných podle mapy  
jednotné lokalizace nálezových dat (stejskal 2011, obr. 3). Lokality jsou řazeny od 
západu na východ.



116

Ve druhé části pod názvem „Ostatní lokality“ jsou uvedena všechna další nálezo-
vá data ze Znojemska, jehož plocha odpovídá území popsanému v oddíle „Vymezení 
studovaného území“ této metodiky. Lokality jsou zde řazeny abecedně. Některé 
obecně lokalizované nálezy (např. „Znojmo“) jsou zařazeny do části „Ostatní lokali-
ty“, ačkoli některé z nich mohou pocházet z území NP Podyjí.

nomenklatura
Názvosloví krasců bylo převzato z Palearktického katalogu brouků (löBl, sMeT -
na 2006). Nomenklatura druhů Agrilus antiquus croaticus a A. graecus je použita 
v aktuálním pojetí (Jendek 2006b). Druhou změnou proti názvosloví uvedenému 
v Palearktickém katalogu brouků (kubáň 2006, Jendek 2006a) je užití mužského 
rodu v rodu Trachys a správného psaní jména tribu Trachyini, ve smyslu práce (iczn 
2009) a ženského rodu u rodu Phaenops (iczn 1996).

Názvosloví rostlin je použito nebo upraveno podle současného pojetí (kuBáT 
2002).

Obr. 2. Vymezení zkoumaného území s vyznačením hranice okresu Znojmo a NP Podyjí (včetně 
ochranného pásma).
Fig. 2. A studied region with limits of the Znojmo district and of the Podyjí NP (including buffer 
zone).
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metody sběru
Materiál z průzkumu byl získán všemi dostupnými standardními metodami sběru: 
individuálním sběrem, selektivním smýkáním bylinné vegetace, sklepáváním z dře-
vin, odchytem v korunách stromů do teleskopické sítě a odchytem do barevných 
misek s kapalinou. Část materiálu byla získána z malaiseho pastí, z kůrovcových 
lapačů, z prosevu, z náplavů, ze zemních pastí a též několik jedinců bylo přilákáno 
světelným zdrojem při nočním lovu hmyzu na světlo. Jako velmi produktivní me-
toda u xylofágních druhů se osvědčil odchov imág ze dřeva obsazeného larvami. 
V případě fytofágních druhů byl použit i odchov jedinců z bylin (např. rody Trachys, 
Cylindromorphus nebo Aphanisticus).

prokazování druhů
Druh nebyl považován za prokázaný, pokud nebylo nalezeno nebo vychováno imá-
go. Ani u těžko zaměnitelných druhů, jako např. Agrilus kubani nebo A. graecus, 
nebyly brány jako přímý důkaz výskytu pobytové stopy (požerky, výletové otvory). 
Jako prokázaný výskyt byl pokládán nález nevykousaného uhynulého imága nebo 

Obr. 3. Mapa jednotné lokalizace nálezových dat v NP Podyjí vytvořená na podkladě mapové aron-
dace biotopově homogenních lokalit (podle stejskal 2011). 
Fig. 3. A map of unified localization of the findings´data in the Podyjí NP created on a base of 
a map arondation of localities with homogenous habitats (after stejskal 2011).
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jeho zbytků ve dřevě, pokud bylo možno provést jednoznačnou determinaci. Pouze 
v případě nálezu druhu Dicerca moesta byl z důvodu praktické nezaměnitelnosti 
brán v úvahu nález larev a požerků.

pořadí druhů a členění komentářů k jednotlivým druhům
Druhy jsou řazeny v abecedně, text komentující jednotlivé druhy, je členěn do čtyř 
částí.

V prvé části je komentováno rozšíření druhu, a to nejdříve celkový areál, poté 
rozšíření v Česku a nakonec rozšíření v oblasti hodnocené touto prací. Parametry 
areálů jsou převzaty z práce löBl, sMeTana (2006), přičemž tento pramen není 
v jednotlivých komentářích již opakovaně citován.

Ve druhé části je komentováno předpokládané rozšíření na Znojemsku. Autoři zde 
zvážili biologii jednotlivých druhů v místních podmínkách a rozložení jednotlivých 
typů stanovišť v území.

Ve třetí části jsou uvedeny bionomické poznámky a to zejména údaje ze sledo-
vané oblasti, není-li uvedeno jinak. U všech druhů se autoři snažili zhodnotit jejich 
biotopové preference s výčtem živných dřevin, u některých druhů i jejich biologická 
specifika.

Ve čtvrté části je zhodnocena sezónní doba výskytu ve sledované oblasti. V přípa-
dě většího počtu nálezových údajů je přibližně uveden začátek výskytu, jeho maxi-
mum a doba posledních nálezů.

V páté části jsou stručně zhodnoceny možnosti ochrany populací jednotlivých 
druhů. Jsou zde naznačeny ekologické nároky druhu na biotop, možnosti a cesty 
k jeho zachování nebo regeneraci.

materiÁl

Na Znojemsku nebyl proveden plošný systematický výzkum a získané údaje pochá-
zejí často z atraktivních, sběrateli přednostně navštěvovaných míst. Některé lokality 
možného výskytu významných druhů zůstaly zatím nepovšimnuty. Další lokality 
předpokládaného výskytu jednotlivých druhů jsou uvedeny ve výsledkové části 
v komentářích. Publikovaná data a další informace byly získány:

– z literatury, zejména pro potřebu zohlednění širších faunistických a zoogeografic-
kých souvislostí, jakož i komentářů k bionomii některých druhů

– z „Výzkumných zpráv“ uložených na Správě NP Podyjí, zpracovaných institucemi 
i jednotlivci jako výsledek výzkumu území NP a jeho ochranného pásma

– vlastním sběrem

– z entomologických sbírek muzeí (viz kapitola „Použité zkratky“)

– ze soukromých sbírek entomologů:

Blízek Jaroslav (České Budějovice), Bratka Jaroslav (Kralupy), Černý Dalibor (Pra-
ha), Čudan Dušan (Křemže), Dedek Pavel (Mikulov), Gabriš Radim (Žulová), Ha-
barta Jan (Velká nad Veličkou), Hanzlík Václav (Neratovice), Kafka Marek (Nerato-
vice), Kandrnál Ladislav (Kunovice), Kejzlar Martin (Jevíčko), Klekner Miloš (Plzeň), 
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Kletečka Zdeněk (České Budějovice), Konvička Ondřej (Zlín), Kubáň Vítězslav (Šlapa-
nice), Mantič Marion (Hlučín-Bobrovníky), Matuška Jiří (Břeclav), Mikát Miroslav (Hra-
dec Králové), Mikulenka Libor (Třemešná), Moravec Josef (Vrdy), Mráček Zdeněk (Zá-
břeh), Navrátil František (Borkovany), Novak Gottfried (Vídeň), Obořil Martin (Brno), 
Pecina Roman (Třebíč), Procházka Jindřich (Hodonín), Pucholt Rudolf (Praha), Rejzek 
Roman (Praha), Sedláček Aleš (Hranice na Moravě), Sitek Tomáš (Ostrava), Smolík Jiří 
(Znojmo), Snížek Miroslav (České Budějovice), Stejskal Robert (Znojmo), Týr Václav 
(Žihle), Vávra Jiří (Ostrava), Vláčil Vladimír (Brno), Zábranský Petr (Vídeň).

Pokud bylo účelné podrobit materiál revizi správnosti determinace, byla provedena 
autory článku.

použité zkratky

Sbírky institucí: JMM – Jihomoravské muzeum ve Znojmě (A. Reiter); NMP – Ná-
rodní muzeum, Praha (V. Kubáň); MCL – Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa 
(M. Honců); MJVM – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (D. Trávníček); 
MVC – Muzeum východních Čech v Hradci Králové (M. Mikát); MVT – Muzeum 
Vysočiny Třebíč (P. Peřinková); MZM – Moravské zemské muzeum, Brno (P. Baňař, 
I. Malenovský); RMM – Regionální muzeum v Mikulově (P. Pokorný).

Ostatní: m n. m. – nadmořská výška; observ. – pozorováno; pers. comm. – ústní 
sdělení; ? – neznámý nebo nejistý údaj; EVL – evropsky významná lokalita; NP 
– národní park; NPP – národní přírodní památka; NPR – národní přírodní rezervace; 
PR – přírodní rezervace.

VÝsledKy a disKuse

prokázané druhy

Acmaeoderella flavofasciata flavofasciata (piller & mitterpacher, 1783)
NP Podyjí: Čížov, 21 – Široké pole, (7161), 28. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 8. 8. 1995, 
lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Čížov, 20 – Vinohrad, (7161), 26. 7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil 
V., 1 ex.; 6. 8. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská vyhlídka, (7161), 27. 7. 
1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; Čížov, 27 – střevičníkový les, (7161), 12. 6. 1990, lgt., det., coll. 
Škorpík M, 2 ex.; Čížov, 26 – Kozí stezky, (7161), 15. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M, 2 ex.; 17. 7. 
2009, lgt., det., coll. Škorpík M. 6 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 6. 6. 1993, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; 6. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 8 ex.; lukov, 
36 – ostrožny pod Vraní skálou, (7161), 17. 7. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 8. 7. 2003, lgt., 
coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 15. 7. 1990, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 3 ex.; 14. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 14. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
hnanice, 84 – Hraběcí Hora, (7161), 30. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 9. 2008, lgt., det., 
coll. Moravec J., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 20. 7. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 11. 7. 
1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 21. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 19. 6. 1992, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 22. 7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 20. 6. 1993, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý 
S., 6 ex.; 20. 6. 1993, lgt., det. Mikát M., coll. MVC, 2 ex.; 3. 6. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; 
16. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S. 1 ex.; 4. 7. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 3 ex.; 4. 7. 1994, lgt., det. 
Mikát M., coll. MVC, 1 ex.; 9. 7. 1994, lgt., det., Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; 13. 7. 1994, lgt. Hájek J., 
det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 13. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. 
Vávra J., 1 ex.; 17. 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 13. 7. 1996, lgt., det., coll. Sitek T., 8 ex.; 9. 6. 
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1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 16. 7. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., 
coll. Křivan V., 14 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 26. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 
7 ex.; podmolí, 52 – Devět Mlýnů, (7161), 20. 7. 1934, lgt. Palásek J., det. Kubáň V., coll. NMP, 1 ex.; 
podmolí, 56 – Hajský potok (nad Širokou loukou), (7161), 26. 5. 2008, lgt. Stejskal R., det., coll. Škor-
pík M., 3 ex.; mašovice, 89 – Široká louka, (7161), 2. 8. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; havraní-
ky, 77 – vřesoviště, (7162), 11. 11. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver in Rosa canina); 7. 7. 
2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – nad lomem, 
(7162), 4. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 19. 7. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znoj-
mo-hradiště, 60 – Pivovarský potok, (7162), 9. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Znojmo-hra-
diště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 18. 6. 1973, lgt. Štraus P., det. Reiter A., coll. JMM, 3 ex.; 10. 6. 
1989, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 8 ex.; 9. 7. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 9 ex.; 
6. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 4 ex.; 18. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., 
coll. JMM, 1 ex.; 27. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 1. 7. 1991, lgt. Kobylák 
J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 13. 7. 1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 28. 5. 
2000, lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex.; 1. 7. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 26. 6. 1991, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 2. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 
1 ex.; 18.  6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 21. 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1993, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 2. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 13. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 20. 6. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 7. 8. 2003, lgt., det., coll. Konvička O., 2 ex.; Znojmo-
-hradiště, 61 – U Obří hlavy, (7162), 25. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; Znojmo, 64 – Cíno-
vá hora, (7162), 20. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

Ostatní lokality: Biskoupky, (6863b), 14. 7. 1968, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; 7. 7. 1968, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; hostim, (6961), ?, lgt. 
Senc A., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; ?, lgt. Senc A., det. Trávníček D., coll. MJVM, 6 ex.; 
ketkovice, (6863b), 1937?, lgt. Matoušek J. (růžička 1938); 23. 7. 1974, lgt. Mikvas K., det. 
Škorpík M., coll. MCL, 1 ex.; moravský krumlov, (6963b), 9. 7. 1964, lgt. Kunovský B., det. 
Škorpík M., coll. RMM, 4 ex.; 2. 7. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
5. 7. 1964, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 28. 6. 1969, lgt. Kunovský B., 
det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 9. 7. 1972, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; 1. 7. 1969, lgt. Hepner E., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; ?, lgt.?, det. Škorpík M., coll. 
MVC, 1 ex.; nová ves, Přeborov, (6863d), 21. 7. 1940, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. 
MZM, 1 ex.; senorady, (6863d), 1936, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 5 ex.; 1939, 
lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; senorady, údolí Oslavy, (6863d), 1937, lgt. 
Matoušek J., více ex. (Fiala 1937); suchohrdly u Znojma, (7162), 13. 6. 1931, lgt. ?, det. Bílý S., 
coll. JMM, 1 ex.; Třebíč, (6761d), ?, lgt. Růžička A., det. Škorpík M., coll. MVC, 1 ex.; Znojmo, 
(7162), 1927, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 5 ex.; 1931, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 3 ex.; 27. 6. 
1973, lgt. Štraus P., det. Reiter A., coll. JMM, 2 ex.; 12. 7. 1973, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., 
coll. Mráček Z., 1 ex.; 28. 6. 1974, lgt. Štraus P., det. Reiter A., coll. JMM, 8 ex.; 21. 7. 1974, lgt. 
Štraus P., det. Škorpík M., coll. Mráček Z., 1 ex.; 12. 8. 1974, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. 
Mráček Z., 1 ex.; 15. 6. 1975, lgt. Štraus P., det. Reiter A., coll. JMM, 1 ex.; 27. 7. 1996, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 8. 2004, lgt. Erhart J., det., coll. Kletečka Z., 1 ex.

rozšíření: Široce rozšířený poddruh, vyskytující se v lesostepní zóně od Portugalska 
přes severní část mediteránní oblasti, jižní část střední Evropy, Malou Asii, Zakav-
kazí, střední Asii až po severozápadní Čínu. V Česku pouze na jižní Moravě, kde po 
okraji Dyjsko-svrateckého úvalu prochází severní hranice areálu. Recentně znám jen 
z údolí západomoravských řek Svratky, Jihlavy, Rokytné a Dyje. Nejsevernější zná-
mou lokalitou v Česku s recentním výskytem jsou jižní lesostepní svahy údolí Svrat-
ky nad Brněnskou přehradou východně od Veverské Bítýšky (V. Kubáň a I. Trojan 
pers. comm.). Nejvzdálenější zaznamenaný průnik říčním údolním systémem z ter-
mofytika je nález z Třebíče (viz výše). Národní park Podyjí je v současnosti jediným 
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známým územím v České republice se silnou populací a pravidelně potvrzovaným 
výskytem. Výskyt taxonu ve svahových doubravách západomoravských řek je 
zřejmě reliktem stavu lesostepních údolních stanovišť před jejich destrukcí hos-
podářskými zásahy ve středověku (obr. 4). Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný 
doklad výskytu na vhodných lokalitách Jihomoravské pahorkatiny a jihovýchodní 
Moravy, není vyloučeno, že se postglaciální migrace na jižní Moravu uskutečnila 
nejspíše ilyrskou cestou a dále tzv. norickou cestou po jihovýchodním okraji České-
ho masívu. Šíření pak směřovalo proti proudu do údolí západomoravských řek, kdy 
sledovalo geomorfologicky podmíněná refugia lesostepí (Grulich 1997). To doklá-
dají předválečné nálezy od Ketkovic a Senorad, z údolí Oslavy (Fiala 1937) i mlad-
ší nálezy Kunovského a Hepnera z údolí Jihlavy od Biskoupek a údolí Rokytné od 
Moravského Krumlova a Mikvase od Ketkovic (viz výše). Přesná lokace starých 
údajů A. Sence z Hostimi je diskutabilní, skutečné místo nálezu je zřejmě v 5 km 
vzdáleném údolí Rokytné u Rozkoše. Potenciálně vhodné lokality jsou zde dnes již 
silně pozměněny intenzivním lesním hospodařením.

Obr. 4. Známé lokality Acmaeoderella  flavofasciata jsou vázány na zachovalé lesostepní partie 
říčních údolí. 
Fig. 4. Known localities of the Acmaeoderella flavofasciata are bound to the well preserved steppe-
-forest parts of river valleys.
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předpokládaný výskyt na znojemsku: Vzhledem k jeho stanovištním nárokům 
a zjištěnému rozšíření lze předpokládat výskyt i na dalších lesostepních lokalitách 
mezi Znojmem a Brnem, v jihovýchodním předpolí Českomoravské vrchoviny v tzv. 
praebohemicu (suza 1944). Předpokládanými vhodnými stanovišti jsou například 
zachovalé teplomilné doubravy v okolí Vedrovic na jihovýchodním úpatí Krumlov-
ského lesa, ale i teplé lesní okraje u Těšetic a Suchohrdel v polesí Purkrábka.

Biologické poznámky: Jeho typickým biotopem jsou světliny teplomilných doub-
rav, nejčastěji na jižně exponovaných svazích údolí Dyje v NP od Hradiště u Znojma 
až po Hardegg. Jednotlivé svahové lesostepní lokality nejsou obsazeny rovnoměrně, 
na celé řadě zdánlivě vhodných míst nálezy chybí, což může souviset s momentální 
situací výskytu vhodných stromů pro vývojová stadia. Larva se vyvíjí v odumřelém, 
holém a osluněném dřevě dubů, v NP jsou to dub žlutavý (Quercus dalechampii), 
dub mnohoplodý (Q. polycarpa) a dub jadranský (Q. virgiliana). Bílý (2002) dále 
z domácích druhů dřevin uvádí dub letní (Q. robur), dub zimní (Q. petrea) a buk 
lesní (Fagus sylvatica). Posledně jmenovaná živná dřevina je v našich podmínkách 
málo pravděpodobná. Nevykousané mrtvé imágo nalezeno v silnějším odumřelém 
kmínku růže šípkové (Rosa canina) na Havranickém vřesovišti. Tento poddruh je 
zřejmě schopen využít pro svůj vývoj i dřevo dalších rostlin, má-li vhodnou konzis-
tenci a teplotní režim. Výletové otvory lze nalézt v extrémních xerotermních loka-
litách, nejčastěji ve spodní části živých kmenů dubů tam, kde jsou v místě starých 
poranění kmene obnažené plošky odumřelého dřeva bez borky.

Doba výskytu: Je-li teplé jaro, opouštějí první imága dřevo již koncem května. Vr-
chol výskytu nastává v první půli července a poslední imága jsou chytána v polovině 
srpna.

ohrožení  a  ochrana: Je ohrožen postupnými sukcesními pochody, které vedou 
k zapojování rozvolněných, extrémně svažitých doubrav i světlin v rovinatých 
partiích teplomilných doubrav. Těmto porostům stoupá zakmenění, vzniká keřové 
patro, zaniká jejich lesostepní charakter s bylinnou heliosciofilní vegetací a celkově 
se mění druhové složení lesa. Důležitým opatřením je konzervace stavu osluněných 
rozvolněných lesních okrajů v teplomilných doubravách, které budou ušetřeny za-
růstání nitrofilní bylinnou vegetací a keři. Tato stanoviště jsou dosud ve fragmentech 
zachována např. na Hnanicku a Popicku v NP Podyjí. Trend postupného zapojování 
rozvolněných a lesostepních porostů je prokazatelně patrný srovnáním historických 
fotografií s dnešním stavem. Nezbytným opatřením je prosvětlování porostu od nej-
exponovanějších částí k okrajům, likvidace akátin a obnovení lesní pastvy.

Agrilus angustulus angustulus (illiger, 1803)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Feliciino údolí, (7160), 11. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7161), 7. 1994, lgt. Hájek J., det. Bílý S., coll. NMP, 1 ex.; 
28. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 7. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Čí-
žov, 28 – Hardeggská vyhlídka, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 10. 5. 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 6. 6. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 4. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 6. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 39 – Ostroh, (7161), 1. 7. 1993, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; lukov, 98, (7161), 23. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; lukov, 39 
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– Nový Hrádek, (7161), 1. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 38 – Příčky, (7161), 4. 7. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 12. 6. 1991, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 2. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 9. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; hnanice, 94 – Hnanice env., (7161), 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; podmolí, 
52 – Šobes, (7161), 22. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 12. 5. 1994, lgt., det., coll. Bí-
lý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 
1 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 
14. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 6. 2000, lgt., det., coll. Kletečka Z., 1 ex.; 25. 6. 2001, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 28. 7. 2001, lgt. Hlásek J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 72 
– cesta k Sealsfieldovu kameni, (7162), 20. 6. 1993, lgt., coll. Mikát M., det., Bílý S., 1 ex.; Znoj-
mo, 64 – Cínová hora, (7162), 21. 7. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 97, (7161), 
11. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; popice, (7162), 1. 5. 1995, lgt., det. Kraus Z., coll. 
JMM, 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – nad lomem, (7162), 4. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 29. 5. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 6. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex. (ex 
larvae); znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 17. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Kři-
van V., coll. JMM, 3 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 15. 5. 1994, lgt., det., coll. Kraus 
Z., 1 ex.

Ostatní lokality: božice, (7163d), 20. 6. 1979, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll MZM, 1 ex.; 
ivančice, Pekárka, (6964a), 29. 6. 1992, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; morav-
ský krumlov, Krumlovské slepence, (6963–64), 12. 5. 2005, lgt., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 
moravský krumlov, Svatý Florián, (6963d), 14. 6. 1983, lgt. Lauterer P., det. Škorpík M., coll. 
MZM, 1 ex.; 1. 6. 1983, lgt. Meduna J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; olbramovice,  Les-
koun, (6964c), 25. 7. 1984, lgt. Lauterer P., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; slup, Ječmeniště, 
(7262b), lgt. Křivan V., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; suchohrdly u Znojma, (7162b), 1. 5. 2000, 
lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex.; Těšetice u znojma, Purkrábka, (7162b), 1. 8. 1984, lgt. Raus P., 
det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; Únanov, Purkrábka, (7162b), 9. 7. 2004, lgt., coll. Stejskal R., 
det. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, (7162), 1925, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.; 1926, lgt. ?, det. 
Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 20. 5. 1964, lgt., Hrozinka I., det., coll. Klekner M., 1 ex.

rozšíření: Agrilus angustulus angustulus je rozšířen v celé Evropě od Portugalska, 
přes západní, střední a jižní Evropu, Pobaltí, jižní Skandinávii, Balkán, Ukrajinu 
a evropské Rusko, Zakavkazí, Sýrii, přes Irán a Kazachstán až po západní Sibiř 
všude tam, kde se vyskytují živné dřeviny z rodu Quercus. Jeden z nejhojnějších 
druhů krasců nižších poloh střední Evropy (Bílý 2002). V České republice jde 
o hojný druh, který se vyskytuje všude tam, kde rostou lesy s podílem dubů, včetně 
pahorkatin. V západních Čechách žije např. na Plzeňsku u Bolevce, Obory a Kla-
bavy (kletečka 1980). Ve středních Čechách nalezen např. na Závisti u Zbraslavi 
(reJzek 2010), v Praze-Krči (Fleischer 1927–30), v Klánovicích u Prahy (havelka 
1948), v Českém krasu (Špryňar 2003), na Sedlčansku (TrMal 2008), v Praze-
-Tróji, v Divoké Šárce a v Jincích (coll. M. Škorpík). V severních Čechách žije na 
Českolipsku např. v Zákupech, Provodíně, Břehyni a České Lípě (honců, kaŠPar 
2003), ve východních Čechách zjištěn např. u Skořenic, Trusnova, Srubů, Horního 
Jelení, Chocně, Uherska, Žamberka a Ústí nad Orlicí (vše Poláček 1977), u České 
skalice (MikáT 2007) a na Broumovsku (haMeT, vancl 2005). Je hojný i v nižších 
a středních polohách jižních Čech např. v Blatné, Písku, Bechyni, Protivíně, Hlubo-
ké nad Vltavou, Třeboni, Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích (kletečka 
2009). Na Moravě zjištěn např. v Ostrově u Macochy (haMeT et al. 2009), u Brna 
a Místku (reiTTer 1870), v Luhačovicích (Fleischer 1927–30), na Břeclavsku např. 
v Milovickém lese (černý, Pavlík 2008), u Ladné, Lednice, Dolních Věstonic, na 
Pavlovských kopcích, u Bulhar, Břeclavi, na Soutoku, u Mikulova a Milovic (Bílý 
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1996), u Pouzdřan, v Říkoníně a v Ostravě-Martinově (vše lgt. et coll. J. Vávra), na 
Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí (lgt. et coll. T. Sitek), u Čejče a Popic 
u Hustopečí (coll. MZM), u Lednice a Silůvek (lgt. et coll. M. Škorpík), u Bzence, 
Buchlovic, Kněžpole, Nedakonic a Břestku (lgt. et coll. L. Kandrnál).

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Na Znojemsku na vhodných biotopech 
běžný, vyskytuje se ve všech částech Znojemska, od čtvrtého až po první vegetační 
stupeň. Výskyt lze předpokládat ve všech lesích s podílem dubů.

Biologické poznámky: Z lokality Hradiště u Znojma byly vychovány tři exempláře 
z přibližně 4 cm silných, zasychajících větví dubu žlutavého (Quercus dalechampii) 
z osluněné části koruny (lgt. et coll. M. Škorpík). Pro svůj vývoj využívá opadavé,  
v mediteránní oblasti i stálezelené druhy dubů, jejichž výčet uvádí Bílý (2002). Dle 
tohoto autora využívá i další živné dřeviny, např. Fagus sylvatica, Castanea sativa 
a Ostrya carpinifolia, přičemž posledně zmíněné dva druhy přicházejí v úvahu u nás 
jen v parcích. Nejsilnější populace žijí v teplomilných doubravách, imága aktivují 
v teplých dnech na listech dubů. 

Doba výskytu: V NP byl zjištěn od druhé dekády května do začátku srpna, s maxi-
mem výskytu v červnu a začátkem července.

ohrožení a ochrana: Agrilus angustulus angustulus není ohrožen a na Znojemsku 
je hojný zejména v rozvolněných, teplomilných doubravách, ale i v dubohabřinách. 
Ochrana spočívá v zajištění místní a časové kontinuity doubrav a v péči o lesní lemy, 
okraje porostů, jakož i o liniovou a skupinovou zeleň s příměsí dubu.

Agrilus antiquus croaticus abeille de perrin, 1897
NP Podyjí: havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 30. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; popice, 
77 – 1 km JZ od obce, (7162), 11. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 7. 2002, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – Havranické vřesoviště, (7162), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 2. 11. 1992, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex praepupa); 3. 2. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 
1 ex. (ex pupa); 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 10 ex.; 2. 5. 1997, lgt., det., coll. Vávra J., 
1 ex. (ex pupa); 7. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 6. 2000, lgt., det., coll. Kletečka Z., 7 ex.; 
9. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 2. 2001, lgt. Jelínek P., det., coll. Trojan I., 1 ex. (ex lar-
vae); 3. 1976, lgt. Bláha R., det., coll., Trojan I., 1 ex. (ex larvae); 7. 6. 2007, lgt., coll. Křivan V., 
det. Škorpík M., 1 ex.

Ostatní lokality: olbramkostel, (7061d), 1. 4. 1976, lgt. Bláha R., det., coll. Trojan I., 1 ex. (ex 
larvae); 1. 4. 1976, lgt. Bláha R., det. Trojan I., coll. Kremitovský V., 1 ex. (ex larvae); 1. 4. 1976, 
lgt. Bláha R., det. Trojan I., coll. Týr V., 1 ex. (ex larvae); Znojmo, (7162), 6.–7. 1976, lgt., coll. 
Kubáň V., det. Bílý S., více ex. (kubáň 1979); Znojmo-Bohumilice, Načeratický kopec, (7162d), 
26. 7. 2009, lgt. Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 4 ex.

rozšíření: Balkánský prvek zasahující i do střední Evropy a Itálie, vyskytující se 
zde pouze na xerotermních stepních a lesostepních biotopech (Bílý 2002). Severní 
hranice rozšíření prochází Polskem a Běloruskem, na východě zasahuje na Ukra-
jinu a do jižního Ruska. Výskyt v blízkém Dolním Rakousku uvádí BreGanT et 
al. (1999). V Česku byl zjištěn ve středních a jižních Čechách a na střední a jižní 
Moravě. Ve středních Čechách je udáván z Kamenného Přívozu v Posázaví a ze Zá-
visti, v jižních Čechách z Písku (oBenBerGer 1933) a také z Kleti (kletečka 2009). 
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Posledně zmíněný autor jej pokládá v jižních Čechách za již vyhynulý (kletečka 
2009). Na střední Moravě (viz též „Biologické poznámky“) hlášen z Olomouce 
(Jendek 2006b). Z jižní Moravy publikován z Brna a Pavlovských kopců (GoTTwald 
1968), z Pavlovských kopců jej uvádí i Bílý (1991, 1996). Znám je i z Pouzdřan 
a Kurdějova (coll. MZM). Jeden starý exemplář z depozitáře MZM je označen bez 
dalších údajů nespecifikovanou lokalitou „Bílovice“. Nedávno nalezen též v Úva-
lech u Valtic v PP Kameníky a na Skalkách u Sedlece u Mikulova (coll. MZM). 
Jedinou lokalitou, kde byl v posledních třiceti letech pravidelně sbírán, je Havranic-
ké vřesoviště na východním okraji NP Podyjí. Je nutné prověřit historické výskyty 
v Čechách i na Moravě a prozkoumat i nově vznikající biotopy s porosty janovce, 
např. dobývací prostory jihočeských pískoven nebo svahy zářezů a náspů nových 
dopravních staveb.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku je jeho výskyt pravděpo-
dobný na stepních lokalitách s výskytem níže uvedených druhů rodu Cytisus a Cha-
maecytisus např. na lokalitách jako je Ječmeniště, Stříbrný vrch u Míšovic nebo 
stepní sprašové meze u Jezeřan a Vedrovic.

Biologické poznámky: na silikátovém podkladu je nejčastější zjištěnou živnou rost-
linou janovec metlatý (Cytisus scoparius). rouBal (1946) ještě tento taxon z našeho 
území pro janovec neuvádí a neuvádí jej ani jako možný, nezná jej ani z prací dal-
ších autorů, kteří se janovcem jako hostitelskou dřevinou xylofágních druhů brouků 
zabývali. Poznámky k bionomii Agrilus antiquus croaticus vycházející z poznatků 
získaných na lokalitách u Znojma chovem imág z janovce, uvádí kubáň (1979). Ze 
Znojma jej pro tuto živnou rostlinu cituje též kletečka (1989), který uvádí i vazby 
dalších saproxylických druhů hmyzu na janovec. Biologické poznámky k vývoji 
na Cytisus scoparius uvádí kletečka (2009). Zajímavé jsou starší Obenbergerovy 
údaje z Čech, kdy sbíral řadu exemplářů v Písku, na Závisti a v Kamenném Přívozu 
(údolí Sázavy) na kručince (oBenBerGer 1933). Autor nepíše, o jaký druh kručinky 
(Genista) se jednalo. Rovněž z kručinky jej uvádí GoTTwald (1968). Lautererovy ná-
lezy z Brna z roku 1951, (coll. MZM), Hofferovy z Pouzdřan a Hupertové z Kurdě-
jova z roku 1955 (coll. MZM) pravděpodobně souvisejí s dalšími živnými dřevinami 
z čeledi bobovitých (Fabaceae), a to s některým druhem rodu čilimník (Chamaecy-
tisus sp.). V úvahu přichází např. čilimník bílý (Chamaecytisus albus), č. zelenavý 
(Ch. virescens) nebo č. rakouský (Ch. austriacus), jež rostou vzácně i na Znojemsku 
(viz výše). Na posledně jmenované rostlině byla nalezena imaga na Mikulovsku (lgt. 
I. Malenovský, coll. MZM). Je pravděpodobné, že keříky druhů rodu Chamaecytisus 
sp. tvořily dříve lokální dominantu vegetace pastvin a kosených xerotermních tráv-
níků a poskytovaly tak vhodné prostředí pro jeho vývoj. Zbytky těchto keříčkových 
formací nalezneme ještě místy např. na Dunajovických kopcích (M. Škorpík observ.) 
i jinde na jižní Moravě. Do další ekologické skupiny patří čilimník černající (Cytisus 
nigricans) a kručinka barvířská (Genista tinctoria), které rostou jak na bazických, 
tak i na silikátových substrátech. Tyto druhy jsou jako živné rostliny uvedeny pro 
Dolní Rakousko a Burgenland (BreGanT et al. 1999). Je nutné prověřit, zda oba po-
sledně jmenované druhy rostlin jsou vyhledávány tímto krascem jako živné rostliny 
i na Znojemsku.



126

Doba výskytu: Imága na znojemských lokalitách sedají na mateřských rostlinách od 
první dekády června a objevují se ještě koncem července.
ohrožení a ochrana: V NP Podyjí je ochrana zajištěna péčí o vřesovištní lada, kde 
porosty janovce metlatého zřetelně expandují. Původ a časoprostorová kontinuita 
těchto porostů je nejasná. V dobách, kdy pozemky byly užívány jako pastviny, sady 
a orná půda, se hospodáři janovce aktivně zbavovali. Jeho porosty zřejmě přežívaly 
(včetně na ně vázané fauny) na pasených skalnatých svazích údolí Dyje, kde inten-
zita likvidace janovce nebyla tak vysoká. Pamětníci i historické fotografie potvrzují, 
že janovec se začal šířit teprve s definitivním opuštěním pastvy po druhé světové 
válce. Na bazických substrátech mimo NP Podyjí je ohrožen zánikem vhodných 
stepních biotopů s výskytem keříčkových formací živných dřevin. Mechanizmy 
zániku souvisejí se sukcesními pochody, které byly nastartovány ukončením pastvy 
a kosení suchých trávníků. Zatímco výše zmíněné biotopy zanikají, porostů janovce 
na chudých, kyselých substrátech spíše přibývá. Klíčovým opatřením na obou ty-
pech stanovišť je obnova pastvy a kosení. To umožní trvalý odběr živin, existenci 
krátkostébelného porostu bylin, a tím i změnu mikroklimatu v přízemní vrstvě. Pro 
optimální vývoj larev je důležité oslunění kořenového krčku a spodní části kmínků 
mateřských rostlin. Na některých potenciálně vhodných lokalitách (např. Dunajovic-
ké kopce), jsou porosty čilimníků (Chamaecytisus spp.) negativně ovlivněny expanzí 
třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) (M. Škorpík observ.). Na lokalitách v okolí 
Popic u Znojma je kromě pastvy důležitá mozaiková obnova porostů janovce, kterou 
lze docílit vyřezáváním nadzemních částí rostlin.

Agrilus ater (linnaeus, 1767)
Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 8. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; taso-
vice, (7162d), 6. 6. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; hrabětice, Trávní Dvůr, (7264b), 
5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

rozšíření: areál Agrilus ater zahrnuje převážně nížinné oblasti Evropy od Španěl-
ska, přes Itálii, západní a střední Evropu, Pobaltí, jižní Finsko, Ukrajinu, evropskou 
část Ruska až po evropskou část Kazachstánu. Ve středních Čechách byl zjištěn 
např. v Praze-Tróji a v Běchovicích u Prahy (heyrovský 1961), v severních Čechách 
na Českolipsku u Františkova nad Ploučnicí (honců, kaŠPar 2007) a u Doksan (coll. 
M. Škorpík). Ve východních Čechách zjištěn např. u Chocně (horák, adamová 
2009), u Přelouče (MikáT et al. 2004) a Kladrub nad Labem (lgt. et coll. M. Škor-
pík). Na Moravě žije zejména v říčních úvalech. Zjištěn byl např. u Hodonína (he -
rovský 1961), Tvrdonic, Dubňan, Mikulčic a Kostic (vše lgt. et coll. J. Procházka), 
na Břeclavsku např. u Nejdku, na Pavlovských vrších, na Květném jezeře, u Ledni-
ce, Ladné, na Soutoku (Bílý 1996), u Lanžhota, Strachotína a Šakvic (lgt. et coll. 
J. Procházka), u Pouzdřan a Mušova (lgt. et coll. J. Vávra), a na Skalkách u Sedlece 
(coll. MZM). na Uherskohradišťsku žije např. u Kunovic a Kněžpole, (lgt. et coll. 
L. Kandrnál), od Brna a Místku jej uvádí Fleischer (1927–30). Na severní Moravě 
zjištěn např. v Ostravě-Heřmanicích (lgt. R. Szopa, coll. T. Sitek). Zbytky imág byly 
nalezeny na odumřelých topolech v nivě Jihlavy u Třebíče (V. Křivan observ.).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku byl prokázán zatím pouze 
na třech lokalitách, přičemž výskyt ve Znojemském lese u Blížkovic dokazuje prů-
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nik hluboko do pahorkatiny Jevišovického bioregionu. Jeho rozšíření zejména ve 
východní části Znojemska není dostatečně podchyceno a bude vyžadovat další prů-
zkum. Požerky byly nalezeny např. v Lužném lese u Valtrovic, u Oleksovic a podél 
toku Dyje od Krhovic až po Hevlín (M. Škorpík observ.).

Biologické poznámky: Charakteristické požerky jsou nalézány (kromě lužních 
lesů), též ve výsadbách větrolamů i ve vhodných stromech rostoucích v zastavěných 
částech obcí, např. v Dyjákovičkách a v Hevlíně (M. Škorpík observ.). Larva se 
vyvíjí v lýku živých, nejlépe osluněných vrb a topolů, Bílý (2002) udává všechny 
domácí druhy topolů, topol kanadský (Populus × canadensis) a vrbu bílou (Salix 
alba). heyrovský (1961) uvádí též silný nálet imág na vlašský topol (Populus nigra 
´Italica´). Vývoj v hybridních produkčních kultivarech byl zjištěn např. na Travním 
Dvoře (M. Škorpík observ.). Jedním z hlavních faktorů pro výběr stromu ke kladení 
je především dostatečná tloušťka kmene a silných větví, kde je pod borkou vytvo-
řena silnější vrstva lýka, která vytváří optimální podmínky pro vývoj larev. Eko-
logické optimum má v našich podmínkách v širokých nivách (na Znojemsku např. 
Hevlínsko, Hraběticko atd.). Zde žije jak ve zbytcích rozvolněných lužních porostů, 
tak v okrajových partiích monokulturních výsadeb produkčních topolových plantáží. 
Výběr biotopů i ekologická valence druhu jsou však poměrně široké. Zacelená jizva 
po požerku je na povrchu dřeva patrná i po odumření stromu. havelka (1964) uvádí 
hojný výskyt Agrilus ater v Kamenici nad Hronom na starých topolech (Populus sp.) 
a vrbách (Salix sp.), kde pozoroval kladení vajec do štěrbin kůry a páření na listech 
kolem 18. hodiny středoevropského času.

Doba výskytu: Jediné spolehlivě datované údaje ze Znojemska pocházejí z května 
a první dekády června.

ohrožení  a  ochrana: Ohrožen je úbytkem vhodných biotopů. Ohrožení spočívá 
v přeměně druhové skladby měkkého luhu na stejnověké plantáže ořešáku černého, 
jasanů atd. Ochrana spočívá v zachování starých topolových porostů a obnova přiro-
zené dynamiky říční nivy, která umožní regeneraci měkkých lužních porostů s podí-
lem domácích druhů topolů. Přirozený vývoj říční nivy je možno stimulovat změnou 
trasování protipovodňových hrází a jejich odsunem na okraj nivy dále od koryta 
řeky. Je nutno též chránit porosty měkkého luhu i jednotlivé mohutné osluněné je-
dince hostitelských dřevin, rostoucí mimo přímý dosah řek. Takové porosty jsou 
např. v Lužném lese, v širším okolí Hevlína, Valtrovic a Dyjákovic, ale i u Míšovic, 
Miroslavi a Oleksovic.

Agrilus auricollis auricollis kiesenwetter, 1857
NP Podyjí: Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 10. 6. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
10. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 27. 6. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

rozšíření: Taxon je rošířen v teplejší oblasti západní Evropy od Španělska, po 
Německo a Itálii, ve střední Evropě, na Balkáně, na Ukrajině a v jižní části evrop-
ského Ruska. Ve středních Čechách byl zjištěn u Skryjí (havelka 1949), na Slapech 
(GoTTwald 1968), na Křivoklátsku a v okolí Prahy (Bílý 1986), v Praze-Tróji (ku-
bíková et al. 2005). V jižních Čechách byl zaznamenán na Táborsku a na Vysoké 
Bětě (kletečka 2009), na Třeboňsku (Bílý 1986, kletečka 1990), v Blanském lese 
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(kletečka et al. 1994), a na Sušicku na Pastvišti u Fínů (kejval et al. 2006). V se-
verních Čechách publikován z Českolipska z Hradčanské pahorkatiny (kral 1915). 
Na Moravě zjištěn např. v moravských úvalech (černý 1994), na Pavlovských vr-
ších např. v Soutěsce (Bílý 1996), u Adamova (coll. MCL), ve Lhotce u Pačlavic 
na Kroměřížsku (coll. J. Procházka), u Polanky nad Odrou, v Ostravě-Porubě a na 
Hukvaldech (lgt. et coll. J. Vávra). Za hranicí Znojemska byl zjištěn na u Předína na 
Třebíčsku (lgt. et coll. V. Křivan). Na Znojemsku byl dosud nalezen pouze na jediné 
lokalitě v NP Podyjí (viz výše). Bílý (1989) se domnívá, že jeho rozšíření zahrnuje 
zejména termofytikum, což novější údaje (převážně z Čech) nepotvrzují. Agrilus 
auricollis auricollis je zjišťován též v pahorkatinách a v podhůří (např. kletečka 
2009, kejval et al. 2006).
předpokládaný výskyt na znojemsku: Při podrobnějším průzkumu může být na 
Znojemsku nalezen v zachovalejších zbytcích galeriových lužních porostů, zejména 
v meandrujícím úseku Dyje pod Krhovicemi, v lužních lesích u Travního Dvora, 
v nivě Jevišovky, i na dalších místech zejména v pahorkatině Jevišovického bio-
regionu, kde jsou vhodné biotopy např. podél Dyje v NP Podyjí i v západní části 
Znojemska. Výskyt je možný i v náhradním prostředí větrolamů v agrární krajině 
východně od Znojma.
Biologické poznámky: V NP Podyjí byl sklepán z jilmu vazu (Ulmus laevis) na 
ostrožně Ledových slují. U Předína (viz výše) byl vývoj potvrzen v silniční aleji na 
mohutných jedincích jilmu horského (Ulmus glabra). Jak uvádí kletečka (1990), 
v Třeboňské pánvi byl nalezen na všech třech druzích našich jilmů; na východní 
Ukrajině žije převážně v jilmu habrolistém (Ulmus minor). kejval et al. (2006) uvá-
dějí z jihozápadních Čech vývoj v jilmu horském (Ulmus glabra). Přednostní vývoj 
v jilmu horském (Ulmus glabra) a bližší biologické poznámky k vývoji Agrilus au-
ricollis auricollis podává kletečka (2009). 
Doba výskytu: Interval výskytu není možno stanovit, imága byla zjištěna ve druhé 
a třetí dekádě června.
ohrožení  a  ochrana: Ohrožen je hynutím jilmů, které způsobuje tracheomykóza 
a převodem zbytků přírodně kvalitních tvrdých luhů na produkční porosty. Opatření 
mohou spočívat v ochraně zbytků lužních porostů formou maloplošných chráněných 
území, vyloučení úmyslných mýtních zásahů a vyloučení dosavadní praxe „údržby 
břehových porostů“. Důležitá je ochrana mohutných jedinců jilmu při mýtních zá-
sazích v hospodářských lesích, zahrnutí jilmu vazu mezi cílové dřeviny při obnově 
porostů. Ve volné krajině je nutno chránit všechny soliterní a ve skupinách rostoucí 
jilmy. V západní části Znojemska rostou vhodné mohutné jilmy vzácně i v intravilá-
nech obcí a jako součást silničních stromořadí. Při údržbě větrolamů je nutné uvol-
ňovat a šetřit perspektivní jedince jilmů.

Agrilus betuleti (ratzeburg, 1837)
NP Podyjí: onšov, 102, (7061), 27. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; havraníky, 71 – Pa-
pírenské skály, (7161d), 2. 5. 2009, lgt, det., coll. Škorpík M., 3 ex. (ex larvae); havraníky, 93 
– 1 km JZ od obce, (7162), 26. 5. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 12. 6. 1998, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 
popice, 77 – vřesoviště, (7162), 2. 4. 1992, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex. (ex 
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larvae); konice, 73, (7162), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví 
Hora, (7162), 5. 1988, lgt. Kraus Z., det., coll. Škorpík M., 5 ex. (ex larvae); 2. 11. 1992, lgt., det., 
coll. Vávra J., 10 ex. (ex praepupa); 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 3 ex.; 22. 5. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex. (ex pupa).

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 6. 1998, lgt., det., coll. Vláčil V., 17 ex.; 
6. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 2. 7. 2009, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Znojmo, (7162), 1. 5. 1983, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v části západní Evropy, ve střední Evropě, na severním Bal-
káně, na Ukrajině, v evropské části Ruska, v Pobaltí a v jižní Skandinávii. Agrilus 
betuleti se v Česku vyskytuje v podhorských a horských oblastech na celém území 
(Bílý 2002). V západních Čechách zjištěn např. na Plzeňsku (kejval et al. 2006), 
tamtéž na Březovém vrchu, u Bolevce, u Zábělé a v Plzni na Valše (kletečka 1980), 
u Stříbra (zahradnický et al. 2004) a u Horního Slavkova na Karlovarsku (kejval 
et al. 2008). Ve středních Čechách na Sedlčansku (TrMal 2008), v Praze v Divoké 
Šárce (reJzek 2010), v Tiché Šárce (lgt. M. Škorpík), v PR Zvolská Homole u Vra-
ného nad Vltavou (Pecina 1980), u Kutné Hory (Bauer, Bauer 2008) a u Milovic 
(coll. MCL). V severních Čechách publikován např. od Doks (honců, kaŠPar 2003) 
a z Hradčanské pahorkatiny (kral 1921), ve východních Čechách zjištěn např. 
u Hradce Králové (MikáT et al. 1999), u Vysokého Mýta, Trusnova a Chocně (Pol -
ček 1977), u České Skalice (MikáT 2007) a na Broumovsku (haMeT, vancl 2005). 
Druh byl též zjištěn na mnoha lokalitách v jižních Čechách např. na Třeboňsku 
(rouBal 1934), u Tábora, Písku, Bechyně, Veselí nad Lužnicí, Dráchova, Vodňan, 
Majdaleny, Tuště, Boru, Trpnouze a u Českého Krumlova (vše kletečka 2009). Na 
Moravě je známý např. z Hádů u Brna (Fleischer 1927–30), z Pánova u Hodonína 
(lgt. et coll. J. Procházka), z Výklek (lgt. et coll. L. Kandrnál), ze Štěměch (lgt. et 
coll. V. Křivan), z Nýznerova (lgt. et coll. R. Gabriš), z Ostravy-Heřmanic (coll. 
T. Sitek), z Metylovické hůrky u Frýdlantu nad Ostravicí (lgt. et coll. T. Sitek) a Os-
travy-Přívozu (lgt. et coll. J. Vávra).
předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku byl zjištěn kromě Znojem-
ských vřesovišť i v pahorkatinné části okresu. Jeho výskyt lze předpokládat všude 
v bohatě strukturovaných březových porostech, a to jak v lesních okrajích a světli-
nách, tak i na sukcesních plochách a skalních stepích.
Biologické poznámky: Nejsilnější populace na Znojemsku žije na stanovišti s vyvi-
nutou teplomilnou vřesovištní vegetací s řídkým porostem bříz na Kraví hoře u Zno-
jma. Ještě v šedesátých letech 20. století byl dle dobových fotografií tento prostor 
bez dřevinné vegetace. Po zániku pastvy a výcviku vojsk tu na chudém, silikátovém 
podkladu vznikl biotop s rozvolněnými porosty pionýrských dřevin, kde v první 
fázi sukcese dominovala bříza bělokorá (B. pendula). Pomalý růst bříz podmíněný 
extrémním stanovištěm, rozvolnění porostu a časté poškozování stromů osekáváním 
větví a účinky námrazy způsobily, že podmínky pro existenci silné populace Agrilus 
betuleti jsou zde velmi vhodné. Habitus mateřských dřevin je podobný habitu bříz 
rostoucích v extrémních podmínkách skalních stepí na svazích údolí Dyje, které jsou 
zřejmě pro A. betuleti biotopem primárním, což bylo podpořeno i novým nálezem 
z Papírenských skal. Druh byl též zjištěn v ekotonových zónách lesních okrajů (On-
šov) a starších pasek (Blížkovice), kde je jeho populační hustota mnohem nižší než 
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na vřesovištích. Jako živné dřeviny uvádí Bílý (2002) břízu pýřitou (Betula pubes-
cens), b. bělokorou (B. pendula) a b. trpasličí (B. nana). Posledně jmenovaná dřevi-
na u nás roste pouze na vrchovištích Šumavy a Krušných hor (Úradníček 2009).

Doba výskytu: Od poslední dekády května do poslední dekády července.

ohrožení a ochrana: Na známých lokalitách Znojemska nejsou jeho populace pří-
mo ohroženy. Prioritní je ochrana biotopu, jež spočívá v zachování a obnově rozvol-
něných březových porostů na nevyužívaných plochách, bývalých pastvinách, v lo-
mech, podél cest, v lesních okrajích a na skalních svazích. Při zásazích do biotopu je 
důležité zachovat kontinuitu části porostu.

Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 1. 5. 1989, lgt., det., coll., Škorpík M., 1 ex. (ex 
pupa); 25. 5. 1993, lgt., det., coll. Hozman P., 1 ex.; 13. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 1. 7. 
1994, lgt., det. Hájek J., coll. JMM, 1 ex.; 9. 7. 1994, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; vranov 
nad dyjí, 8 – střelnice, (7161), 25. 6. 1992, lgt., det., coll. Vrabec V., 3 ex.; Čížov, 28 – Hardegg-
ská vyhlídka, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det. Bílý S., coll. NMP, 1 ex.; Čížov, 100 – v obci, (7161), 
4. 6. 2000, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 98 – okraj lesa, (7161), 15. 7. 
1991, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 12. 6. 1991, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 9. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 97, (7161), 11. 7. 1991, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 12. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 16. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 6. 1997, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; 10. 6. 2010, lgt., coll. 
Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 94, (7261), 14. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; mašovice, 56 – Býčí 
skála, (7161), 26. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské tera-
sy, (7162), 20. 6. 1989, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. 1990, lgt. Kobylák 
J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 20. 5. 1992, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 4 ex.; 
5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 2. 6. 1989, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 5. 1993, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex. 

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 6. 1990, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 10. 8. 
1990, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1992, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; 8. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
29. 8. 2000, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; jevišovice, (7061b), 29. 6. 2001, lgt. Kobylák J., det. 
Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; ketkovice, údolí Chvojnice, (6863a), 10. 6. 1979, lgt. Lauterer P., det. 
Škorpík M., coll MZM, 1.ex.; mikulovice, (7062b), 3. 6. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 2 ex.; moravský krumlov, (6963b), 2. 7. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; moravský krumlov, skládka za nádražím, (6964c), 18. 5. 1986, lgt., det., coll. 
Pecina R., 1 ex.; onšov – Šumná, (7061c), 1. 7. 1982, Lauterer P., det. Škorpík M., coll. MZM, 
1ex.; senorady, (6863d), 1941, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1ex.; Znojmo, 
(7162), 1926, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.; 1928, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1930, 
lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 20. 5. 1964, lgt., Hrozinka I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; 
1910, lgt. Winkler J. R., coll. JMM, det. Kraus Z., 1 ex.

rozšíření: Agrilus biguttatus žije v západní Evropě od Portugalska, po Německo, 
od Velké Británie po Itálii, ve střední Evropě, v Pobaltí, v jižní Skandinávii, v evrop-
ském Rusku, na Ukrajině, v Zakavkazí, v Kazachstánu, Iránu, Sýrii a středozemní 
část severní Afriky. V Česku je druh rozšířen v teplejších oblastech státu všude tam, 
kde najdeme větší porosty doubrav s historickou kontinuitou. V západních Čechách 
byl zjištěn např. na Plzeňsku u Bolevce, Zábělé, Hracholusk a na více dalších lo-
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kalitách (kletečka 1980). Ve středních Čechách žije hojně např. na Křivoklátsku 
(réBl 2010), v Českém krasu (Špryňar 2003), u Klánovic (havelka 1948, reJzek 
2010), u Kutné Hory (Bauer, Bauer 2008) a Kačiny (coll. MCL). V okolí Prahy byl 
zjištěn u Zbraslavi (reJzek 2010) a Dobřichovic (coll. M. Škorpík), dále je citován 
z Kokořínska (honců 2006) a Sedlčanska (TrMal 2008). V severních Čechách byl 
nalezen např. u Mimoně, České Lípy a Břehyně (honců, kaŠPar 2003), ve východ-
ních Čechách např. v Uhersku, Bošíně, Trusnově, Holicích a Černíkovicích (vše 
Poláček 1977) a u České Skalice (MikáT 2007). V jižních Čechách na mnoha loka-
litách zejména v Českobudějovické a Třeboňské pánvi (kletečka 2009). Na Moravě 
byl zjištěn v úvalech, jejich okrajových svazích a v Praebohemicu. Znám je např. 
z Ostrova u Macochy (haMeT et al. 2009), od Prostějova (zouFal 1922), z Břec-
lavska, např. z Bulhar, Lednice, Nejdku, Břeclavi, Milovic, Valtic a Soutoku aj. 
(Bílý 1996), od Mušova (lgt. et coll. J. Vávra), od Silůvek (lgt. et coll. M. Škorpík), 
z Hodonínské dúbravy (lgt. et coll. J. Procházka). Na Uherskohradišťsku byl nalezen 
např. u Břestku, Buchlovic, Hluku, Kněžpole a Nedakonic (lgt. et coll. L. Kandrnál). 
Zjištěn i na severní Moravě např. u Hukvald (lgt. et coll. J. Vávra), na Metylovické 
hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí a ve Studénce (lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Druh je rozšířen na Znojemsku všude ve 
větších lesních celcích s výskytem dubů. Další lokality lze nalézt ve všech částech 
Znojemska s výskytem živných dřevin od aluviálních poloh větších řek až po poros-
ty doubrav v pahorkatinách.

Biologické poznámky: Agrilus biguttatus se vyvíjí především v zavadajícím du-
bovém dřevě. Pasečný způsob hospodaření s ponecháváním dubových pařezů a ob-
časný výskyt chřadnoucích dubů v porostních stěnách způsobují výskyt silných 
populací. Imága lze lokálně zastihnout ve větším počtu od května do července, ze-
jména na skládkách dubového dřeva. Ve střední části NP Podyjí byly pozorovány sa-
mice při kladení snůšky do čerstvých dubových pařezů na holosečně vytěžené ploše 
(M. Škorpík observ.). V těchto místech byl vývoj Agrilus biguttatus zjištěn v dubu 
žlutavém (Q. dalechampii) a d. letním (Q. robur) (lgt. et coll. M. Škorpík). Posledně 
jmenovanou dřevinu uvádějí jako živnou rostlinu Muskovits, hegyessy (2002). Bílý 
(2002) uvádí z domácích druhů živných dřevin dub zimní (Quercus petraea), dub 
cer (Q. cerris), dub pýřitý (Q. pubescens) a buk lesní (Fagus sylvatica). Kukla byla 
nalezena v bukovém pařezu u Vranova nad Dyjí (lgt. M. Škorpík). Poznámky k bio-
nomii publikoval kletečka (2009).

Doba výskytu: Od druhé dekády května až do konce července.

ohrožení a ochrana: Na všech zjištěných lokalitách Znojemska není přímo ohro-
žen. Základem ochrany populací je zajištění kontinuity výskytu starších porostů 
s vysokým podílem dubu, ochrana lesostepních světlin a přirozených ředin.

Agrilus convexicollis l. redtenbacher, 1849
NP Podyjí: Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 12. 1994, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex larva); 
podmolí, 52 – Šobes, (7161), 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 27. 6. 2009, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 15. 5. 1994, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex. 
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Ostatní lokality: božice, U Nádraží (rybník Z od silnice), (7163d), 20. 6. 2009, lgt., det., coll. Kři-
van V., 3 ex.; Dolní Dubňany, (6963a). 29. 6. 2009, lgt. Baňař P et Malenovský I., det. Škorpík M., 
coll. MZM, 1 ex.; hostim, (6961c), 21. 8. 1977, lgt. Votava V., det. Hruška M., coll. MVT, 1 ex.; 
vrbovec, Vrbovecký rybník, (7262b), 14. 8. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Znojmo, svah 
pod hradem, (7162a), 10. 5. 1997, lgt., det., coll., Škorpík M., 3 ex. (cadaver in Syringa vulgaris).

rozšíření: Žije v západní Evropě od Španělska po Německo, od Belgie po Itálii, 
ve střední Evropě, Pobaltí, jižní Skandinávii, na Balkáně, na Ukrajině, v jižní části 
evropského Ruska a v Zakavkazí. V Česku se vyskytuje v teplejších oblastech (Bílý 
1989). Ve středních Čechách zjištěn např. v Praze-Divoké Šárce a Hrdlořezích (re -
zek 2010), v Ostrově u Vlašimi (lgt. S. Bílý, coll. NMP) a Sedlčansku (TrMal 2008). 
V severních Čechách existují údaje z České Lípy-Bořetína (honců, kaŠPar 2003) 
a od Varnsdorfu (kadlec 2007), ve východních Čechách je publikován z České 
skalice (MikáT 2007), v jižních Čechách z Purkarce a Chlumu u Třeboně (kletečka 
2009). Na Moravě byl zjištěn na Břeclavsku (černý 1994, schlaghamerský 2000), 
např. u Břeclavi, Lanžhota, Lednice a Ladné (Bílý 1996), ve Střelicích u Brna 
(Fleischer 1927–30), u Pouzdřan (resl 2010), u Mikulova (černý, Pavlík 2007), 
u Dolních Věstonic (coll. MCL), v Úvalech u Valtic (coll. MZM), v Ladné, u Mušo-
va a v Lednici (lgt. et coll. J. Vávra), v Kněžpoli a Bzenci ( lgt. et coll. L. Kandrnál), 
ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici (lgt. et coll. J. Habarta) a u Záhlinic, (lgt. et 
coll. R. Gabriš).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku potvrzen dosud jen v něko-
lika exemplářích a znalosti o jeho rozšíření zde jsou zatím velice nedostatečné. Jeho 
výskyt lze předpokládat analogicky k situaci na Břeclavsku (Bílý 1996) na lokali-
tách s porosty lužního lesa ve východní části okresu, v teplých svahových jaseninách 
v údolích řek i ve větrolamech s podílem jasanů.

Biologické poznámky: Požerky, výletové otvory a nevykousaná mrtvá imaga byla 
nalezena ve větvích šeříku asi 7 mm silných ve svahu údolí Dyje pod znojemským 
hradem (lgt. et coll. M. Škorpík). Imága sedají na listech živných dřevin – jasanu 
ztepilého (Fraxinus excelsior) a šeříku obecného (Syringa vulgaris) jak uvádějí 
různí autoři, např. Bílý (1989). Biologické poznámky k vývoji larev v jasanu uvá-
dí reJzek (2010).V rumunském Banátu bylo pozorováno v podvečerních hodinách 
desítky imág na listech jasanu zimnáře (F. ornus), u Velkých Levár na Slovensku 
bylo zjištěno rovněž v podvečerních hodinách mnoho imág na listech j. úzkolistého 
(F. angustifolia) (lgt. et coll. M. Škorpík). GoTTwald (1968) a Bílý (2002) udávají 
tento druh rovněž z ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare). Všechny zjištěné 
živné dřeviny náležejí do čeledi Oleaceae. 

Doba výskytu: Výskyt v oblasti zjištěn v rozmezí od poloviny května do poloviny 
srpna.

ohrožení  a  ochrana: Ohrožení Agrilus convexicollis je zatím obtížně vyhodnoti-
telné, ale může spočívat v likvidaci strukturně diferencovaných porostů s výskytem 
jasanů, zejména na lužních lokalitách. Klíčová je ochrana zbytků luhu s druhovou 
skladbou tvrdých dřevin v Dyjsko-moravském bioregionu. Nejcennější partie v nivě 
Dyje, u Travního Dvora, v Lužném lese atd. zaslouží ochranu formou ZCHÚ, tak 
aby nedocházelo k úmyslným mýtním zásahům s hospodářským cílem, a aby byla 
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chráněna kontinuita starého tvrdého luhu. Na těchto lokalitách je nutno šetřit i le-
mová společenstva polykormonálních porostů ptačího zobu (Ligustrum vulgare). 
Populace žijící v zahradách a parcích na šeříku obecném (Syringa vulgaris) většinou 
nebývají ohroženy.

Agrilus cuprescens cuprescens (ménétriés, 1832)
NP Podyjí: lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 8. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 16. 6. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 17. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 40 – Žlebský potok, 
(7161), 7. 7. 1991, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; havraníky, 78 – Havranické vřesoviště, 
(7162), 6. 5. 1993, lgt. Mocek B., det. Škorpík M., coll. MVC, 1 ex.; popice, 72 – okraj lesa, (7162), 
5. 6. 1993, lgt., coll. Mikát M., det. Bílý S., 1 ex.; konice, 73 – Popické kopečky, (7162), 3. 2. 1995, lgt., 
det., coll. Vávra J., 2 ex. (ex praepupa); znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162a), 25. 5. 1989, 
lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 10. 7. 1984, lgt. Stehlík J., 
det. Škorpík M., coll. MZM, 1ex.; znojmo-hradiště, 61 – školní sad, (7162), 30. 5. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví Hora, (7162), 27. 5. 1974, lgt. Lauterer P., det. Škor-
pík M., coll. MZM, 1 ex.; 7. 6. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 28. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 19. 6. 1993, lgt. Mikát M., det. Kubáň V., coll. MVC, 
1 ex.; 16. 5. 2004, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162), 30. 6. 
1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 5 ex.; 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; 7. 1994, lgt., det., coll. Vlá-
čil V., 1 ex.; 3. 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 16. 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1998, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

Ostatní lokality: ivančice-budkovice, Budkovické skály v NPR Krumlovsko-Rokytenské slepence, 
(6964), 29. 7. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; dolní dub-
ňany, PP Ve Žlebě, (6963), 29. 6. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 
1 ex.; Dolní Dubňany, PP Široký, (6963), 29. 6. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň 
V., coll. MZM, 1 ex.; dyje, Dyjské svahy, (7162d), 2. 7. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1ex.; na-
čeratice, Načeratický kopec, (7162d), 2. 7. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex; Šatov, Peklo, 
(7262a), 4. 4. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex (cadaver in Rosa canina); Trstěnice, (7063a), 
6. 6. 1963, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1ex.; Vevčice, Vevčická stráň, (7062a), 
22. 5. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; Výrovice, Výrovické kopce, (7062d), 8. 7. 2009, lgt., 
det., coll. Křivan V., 1 ex; Znojmo, (7162), 1921, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1929, lgt. ?, 
det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Taxon s velkým areálem rozšířený od Portugalska přes západní a střední 
Evropu, Pobaltí, jižní Skandinávii, Ukrajinu, evropské Rusko, Zakavkazí, Kazach-
stán, Sibiř, Mongolsko až na Dálný východ a do Japonska. V Česku je rozšířen na 
většině území v nížinách a pahorkatinách. V západních Čechách zjištěn na Plzeňsku 
např. Rabštejna, Radčic a Klabavy (kletečka 1980), ve středních Čechách např. na 
Závisti a u Čelákovic (Fleischer 1927–30), na Křivoklátsku (réBl 2010), v Praze-
Malešicích a Radotíně (reJzek 2010), v Českém krasu (Špryňar et al. 2003), dále 
na Sedlčansku (TrMal 2008) a v Kostelci nad Černými Lesy (coll. M. Škorpík). 
V severních Čechách zjištěn na Zlatníku u Mostu (schön et al. 1978) a u Žatce (lgt. 
et coll. J. Vávra), dále u Zahrádek a České Lípy (honců, kaŠPar 2003), u Okřešic 
(honců, kaŠPar 2007) a v Hradčanské pahorkatině (kral 1921). Ve východních 
Čechách nalezen např. v Hradci Králové (MikáT, háJek. 1999), Přelouči (MikáT 
et al. 2004), na Náchodsku (MikáT 2005), u Skořenic, Trusnova a Ústí nad Orlicí 
(Poláček 1977). Většina údajů z jihočeských lokalit je staršího data, např. od Kap-
lice jej uvádí kirchner (1858). Starší nálezy jsou též z Písku, Protivína, Vodňan, 
Vrábče, Kleti a Dobré Vody. Recentně zjištěn např. u Veselí nad Lužnicí, Vlkova 
nad Lužnicí, Třeboně a Českých Budějovic (vše kletečka 2009). Na Moravě byl 
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zaznamenán např. v Brně (reiTTer 1870), v Ostrově u Macochy (haMeT et al. 2009), 
na Břeclavsku (Bílý 1991a), u Lednice (Bílý 1996), na Pohansku a u Mušova (lgt. 
et coll. J. Vávra), na Pavlovských kopcích (lgt. M. Škorpík), v Sedleci u Mikulova, 
na Výhonu u Blučiny, u Hostěrádek, Čejče, Bučovic a Hustopečí (vše coll. MZM), 
u Nového Přerova (lgt. et coll. V. Křivan), u Kněžpole a Bzence (lgt. et coll. L. Kan-
drnál), v Pánově u Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka), u Strážnice (lgt. et coll. 
J. Habarta) a v Bílých Karpatech u Horního Němčí (coll. M. Škorpík). Na severní 
Moravě byl nalezen např. v PP Kamenná u Staříče (ŠiGuT, roháčová 2007), v Ostra-
vě-Porubě, v Ostravě-Martinově (lgt. et coll. J. Vávra) a v Polance nad Odrou (lgt. et 
coll. T. Sitek).
předpokládaný výskyt na znojemsku: Rozšíření na Znojemsku je známo nedosta-
tečně, dosud byl nalézán převážně v NP Podyjí a jeho blízkém okolí, především na 
východním okraji NP. Výskyt byl též potvrzen na stepních lokalitách v údolí Jevi-
šovky, Skaličky, Rokytné a Jihlavy. Taxon je velmi pravděpodobně rozšířen na větši-
ně zdejších stepí podléhajících sukcesi keřů šípků a ostružiníků a ověření výskytu je 
pouze otázkou intenzity průzkumu.
Biologické poznámky: Jeho typickým biotopem na Znojemsku jsou xerotermní 
silikátová stepní lada. Napadá zde různé druhy růží, zjištěn byl např. na Rosa cani-
na, R. judzillii a R. rubiginosa (M. Škorpík observ.). Z pozorování na Havranickém 
vřesovišti vyplývá, že zejména v kmíncích R. jundzilii a R. canina s řídkou textu-
rou keře (M. Škorpík observ.), je napadení velmi časté. Samice umísťují snůšky na 
osluněné části větví a kmínků a larvy nejprve intenzivně „kroužkují“ v kambiálním 
pletivu, aby oslabily tok mízy pro dokončení vývoje (J. Vávra et M. Škorpík ob-
serv.). V případě žíru v ostružiníku obsazuje zejména silnější osluněné pruty keřů 
s mohutnějším habitem. Nálezy ze střední části území NP pocházejí z ostružiníků, 
rostoucích v chráněných osluněných lesních lemech. Imága sedají v teplých dnech, 
zejména odpoledne a navečer na listech mateřských rostlin – ostružiníků (Rubus 
spp.) a růží (Rosa spp.) (Gottwald 1968). Typické boule a zduřeniny vyvolané žírem 
larev (reJzek 2010), je možno nalézt zejména na osluněných kmíncích a silnějších 
větvích růží i šlahounech ostružiníků.
Doba výskytu: Od první dekády května do třetí dekády července.
ohrožení  a  ochrana: Ohrožen je především sukcesními pochody na stepních lo-
kalitách a zarůstáním lesních lemů nitrofilní vegetací. Na Znojemsku žije ve dvou 
základních typech stanovišť. Na stepních ladech obsazuje soliterní keře šípků a os-
tružiníků. Při údržbě je zde nutno ponechávat dostatečné množství zejména nepříliš 
hustých keřů, pomalu rostoucích na skeletnatém podkladu, které bývají z hlediska 
xylofágního hmyzu nejzajímavější. Dalším stanovištěm jsou osluněné lesní lemy 
s porosty ostružiníků. Při zásahu do těchto biotopů je nutno část lemu zachovat.

Agrilus cyanescens cyanescens (ratzeburg, 1837)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Feliciino údolí, (7160), 12. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex.; 1. 7. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; vranov nad dyjí, 103 – Maria Schutz, (7160), 
17. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 9. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; vranov 
nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 12. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; vranov nad dyjí, 
103 (7160), 9. 6. 1987, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 
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1. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 7. 6. 1991, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 26. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
hnanice, 94 – Hnanice env., (7161), 18. 5. 1993, lgt., det., coll. Mráček, 1 ex.

Ostatní lokality: Bítov, hrad, (7060c), 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 23. 6. 2002, lgt., 
det., coll. Křivan V., 1 ex.; 29. 6. 2002, lgt. Němec V., coll., det. Křivan V., 1 ex.; Bítov, U Doutné 
skály, (7060c), 20. 6. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Bítov, Velký kopec, (7060c), 
11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V.,1 ex.; blížkovice, Znojemský les, (7060b), 5. 1993, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 7. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; 
6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 7. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1995, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 5 ex. lančov, Bau, (7060c), 20. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lubnice, 
1,2 km Z od obce, (7059d), 5. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Znojmo, sídliště Pražská, 
(7162a), 19. 6. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 12 ex.

rozšíření: V západní Evropě od Portugalska po Německo, od Dánska po Itálii. Ve 
střední Evropa, Pobaltí, v jižní Skandinávii, na Balkáně, Ukrajině, v evropském 
Rusku, v Kazachstánu, přes celou Sibiř až na Dálný východ. U nás v celém území až 
do středních horských poloh (Bílý 1986). V západních Čechách žije např. u Obory 
na Plzeňsku, ve středních Čechách znám např. z Prahy-Malešic a Prahy-Hrdlořez 
(reJzek 2010), Prahy-Krče (lgt. et coll. M. Škorpík), z Klánovic u Prahy (havelka 
1948), z Českého krasu (Špryňar et al. 2003), od Mělníka (Fleischer 1927–30), 
z Kokořínska (honců 2006), ze Sedlčanska (TrMal 2008), a od Unhoště (coll. M. 
Škorpík). V severních Čechách zjištěn např. na Bezdězu, v NPR Novozámecký 
rybník a v České Lípě (honců, kaŠPar 2003), ve východních Čechách publikován 
od Skořenic, Žamberka, Litomyšli a Chocně (Poláček 1977), a také z Broumovska 
(haMeT, vancl 2005). V jižních Čechách např. od Českých Budějovic, Křemže, Vrá-
bče, z Vyšenských kopců, od Volar, Želnavy, Stožce atd. (vše kletečka 2009). Na 
Moravě uváděn z Břeclavska (Bílý 1991a), např. z Lednice (Bílý 1996), od Vyškova 
(kubáň 1978), Ostrova u Macochy (haMeT et al. 2009), zjištěn též v Milovickém 
lese v CHKO Pálava (coll. M. Škorpík) a u Vizovic (konvička 2010b). Na severní 
Moravě zjištěn u Starých Hamrů (lgt. et coll. J. Vávra), na Smrku v Beskydech (lgt. 
et coll. T. Sitek), z Beskyd a Jeseníků od Karlovy studánky jej uvádí reiTTer (1870).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Byl zjištěn na přírodních lokalitách v za-
chovalých lesních komplexech při údolí Dyje v NP Podyjí, v údolí Želetavky u Bí-
tova a Lubnice. Výskyt v intravilánech sídel je možno očekávat kdekoli, kde se vy-
skytují potenciální živné rostliny. Výskyt na přírodních stanovištích je možný všude 
ve světlejších lesích s přirozenou skladbou dřevin, zejména na svazích údolí všech 
větších toků Znojemska.

Biologické poznámky: Na Znojemsku byl zjištěn ve smíšených svahových list-
natých lesích s příměsí jedle bělokoré, nebo borovice lesní v horní etáži. Dalším 
prostředím, které ve střední Evropě hojně využívá, jsou náhradní biotopy v podobě 
parkových výsadeb různých druhů a kultivarů zimolezů v intravilánech sídel. V za-
stavěné části Znojma byl na allochtonním druhu keře – zimolezu tatarském (Loni-
cera tatarica) – zjištěn hojný výskyt v parku na sídlišti Pražská (M. Škorpík lgt. et 
observ.). Tuto dřevinu jako živnou výslovně zmiňuje Muskovicz, hegyessy (2002). 
Bílý (2002) zimolez tatarský výslovně nezmiňuje ale uvádí, že se vyvíjí v „hybrid-
ních a různých orientálních druzích zimolezů v městských parcích a centrech měst, 
kde může způsobit v krátké době i zánik živných dřevin“. Živnými rostlinami jsou, 
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vzhledem k obrovskému areálu tohoto taxonu, různé druhy rodu zimolez (Loni-
cera spp.) (viz např. Bílý 2002). V Česku se vyskytuje všude tam, kde roste zde 
jeho základní živná rostlina – zimolez obecný (Lonicera xylosteum). Přirozeným 
stanovištěm je u nás listnatý nebo smíšený, věkově a prostorově diferencovaný les, 
s porosty zimolezu v keřovém patře. Na vhodných lokalitách ve středních a vyšších 
polohách žije běžně též na zimolezu černém (Lonicera nigra). V této dřevině se Ag-
rilus cyanescens vyvíjí např. na Šumavě (kletečka 2009). Zimolez černý jako jeho 
živnou rostlinu v horských lesích severní Moravy uvádí reiTTer (1870). V lesích 
bez přímého lidského vlivu využívá dočasná stanoviště vznikající náletem zimolezu 
černého na místa přirozených disturbancí, jako jsou požářiště, polomy a vývratiště, 
či lavinové dráhy. Na takovém stanovišti byl silný výskyt pozorován v Tiché dolině 
v Západních Tatrách (M. Škorpík observ.). Biologické poznámky k vývoji v živém 
dřevě větví uvádí kubáň (1978) a reJzek (2010). Další druhy zimolezů (L. coerulea, 
L. implexa, a L. racemosa) uvádí jako živné rostliny Bílý (2002). Krom zimolezů 
uvádí hellriGl (1978) vývoj i v řešetláku počistivém (Rhamnus cathartica), což se 
autorům článku i přes hojný výskyt této rostliny v NP Podyjí, nepodařilo potvrdit. 
Další, různými autory zmíněné živné dřeviny (např. Acer spp., Alnus spp., Betula 
spp., Castanea spp., Fagus spp., Quercus spp., Tilia spp., Ulmus spp.), které uvádí 
např. curleTTi (1994), jsou v našich podmínkách málo pravděpodobné. Imága sedají 
za slunečního svitu na listech živné rostliny.

Doba výskytu: Od druhé dekády května do začátku července.

ohrožení a ochrana: Jeho přírodní lokality na Znojemsku nejsou ohroženy, jelikož 
jsou součástí chráněných území a EVL. Živná dřevina většinou tvoří keřový podrost 
přírodě blízkého svahového lesa, nebo je součástí parkových úprav v zastavěné části 
Znojma.

Agrilus derasofasciatus lacordaire, 1835
NP Podyjí: podmolí, 53 – Šobes, (7161), 13. 7. 1996, lgt., det., coll. Sitek T., 1 ex.; konice u Zno-
jma, 91 – dlouhá mez, (7162), 26. 3. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex. (ex larvae); Znojmo, 
62 – vedle Unra mostu, (7162), 4. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.; 12. 6. 1989, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; np podyjí, (7161), 7. 1998, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

Ostatní lokality: božice, U Nádraží (rybník Z od silnice), (7163d), 20. 6. 2009, lgt., det., coll. 
Křivan V., 1 ex.; Dyjákovičky, Ječmeniště, (7262b), 17. 6. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 
1 ex.; 17. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.; miroslav, Přední Markův kopec, (7063c–d), 
12. 6. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 17. 6. 2009, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; Šatov, Peklo, (7262a), 4. 4. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. 
(cadaver in Vitis vinifera). 

rozšíření: Druh je rozšířen v severní Africe, v nejteplejších oblastech západní, již-
ní a střední Evropy, jižní části Ukrajiny a evropského Ruska, na Blízkém východě, 
v Zakavkazí. Žije všude tam, kde se pěstuje vinná réva. Je velmi pravděpodobné, že 
na naše území se rozšířil až poté, co se začala pěstovat kulturní forma révy. V Čes-
ku se vyskytuje zejména ve vinařských oblastech. Ve středních Čechách byl zjištěn 
např. v Roztokách u Prahy (heyrovský 1961), v Praze zjištěn např. v Prokopském 
údolí (rambousek 1906a), v Hrdlořezech (reJzek 2010) a v Tróji (strejček 2005), 
dále u Liběchova na Mělnicku (M. Škorpík observ). V severních Čechách žije např. 
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v Žatci a Dolních Zálezlech (lgt. et coll. M. Škorpík), na Českolipsku uváděn od 
Bezdězu (kral 1915) a z České Lípy a Doks (honců, kaŠPar 2003). Ve východních 
Čechách zjištěn u Chrudimi (coll. R. Gabriš). Na Moravě žije např. na Lednicku 
(černý 1994), v Pavlově (Bílý 1996), u Silůvek (lgt. et coll. M. Škorpík), u Kuno-
vic, Bohuslavic u Kyjova a Čejče, (lgt. et coll. L. Kandrnál), u Hodonína (lgt. et coll. 
J. Procházka), ve Velké nad Veličkou, v Hrubé Vrbce, ve Veselí nad Moravou a ve 
Strážnici (lgt. et coll. J. Habarta) a na Pohansku (lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Jeho výskyt na Znojemsku je nálezy za-
chycen dosud velmi nedostatečně. Agrilus derasofasciatus může být zjištěn kdekoli 
v teplých částech Znojemska náležejících k termofytiku, všude na níže charakterizo-
vaných stanovištích.

Biologické poznámky: Silná populace v neošetřovaném, dříve intenzivním vinohra-
du na polovysokém vedení, byla zjištěna u Konic (M. Škorpík observ.). Jeho stano-
vištěm jsou především opuštěné vinohrady, zanedbané zahrady a záhumenky. Vývoj 
probíhá převážně v osluněných, zplanělých rostlinách kulturní vinné révy (Vitis vi-
nifera subsp. vinifera). Bílý (2002) uvádí jako živnou rostlinu též révu vinnou lesní 
(Vitis vinifera subsp. sylvestris), která je z hlediska ekologických nároků odlišná od 
kulturní révy. Na našem území byla potvrzena teprve v roce 1996 v lesích na souto-
ku Moravy a Dyje v jediném polykormonu (Maglocký 1999) a jako živná dřevina 
nemá proto žádný význam. Imága sedají na listech mateřských rostlin. Mnoho vhod-
ných biotopů, zejména v okolí Znojma bylo v posledních dvaceti letech přeměněno 
na využívané zahrady a jeho populace tím beze sporu utrpěla. 

Doba výskytu: Od začátku června do začátku července.

ohrožení  a  ochrana: Ohrožení souvisí se zkulturňováním zpustlých záhumenků 
a vinohradů a jejich převodem na produktivní kultury. V případě obnovy hospoda-
ření v zanedbaných záhumencích a zahradách je důležité ochránit zplanělé rostliny 
révy a prosvětlovat jejich okolí.

Agrilus graecus obenberger, 1914
NP Podyjí: podmolí, 52 – Šobes, (7161), 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 7. 1996, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 16. 7. 1996, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; 18. 7. 1999, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 4 ex.; 9. 8. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 5. 2000, lgt., det., coll. Vávra J., 6 ex. 
(ex pupa); 14. 7. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzká chata, (7161), 
1.–29. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 32 ex. (ex larvae); 1. 7. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 2 ex.; 4. 7. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 6. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 10 ex. (ex 
larvae); hnanice, 94 – Hnanice env., (7161), 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; havraníky, 72 
– u Trianglu, (7162), 25. 7. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 77 – Havranické 
vřesoviště, (7162), 1. 1. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex. (ex larvae); 2004, lgt., det., coll. Kři-
van V., 10 ex. (ex larvae); havraníky, 93 – 2 km SZ od obce, (7162), 4. 2004, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 12 ex. (ex larvae); popice, 77 – vřesoviště, (7162), 7. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
konice, 73 – Popické kopečky, (7162), 10. 4. 2005, lgt., det., coll. Vávra J., 3 ex. (ex praepupa).

rozšíření: Bílý (2002) se domnívá, že jde o balkánský prvek, jehož areál vybíhá až 
do střední Evropy. Byl zjištěn v Řecku, Jugoslávii, Slovinsku, Maďarsku, na Slo-
vensku, v Česku, ve Francii.a v Itálii (také liBerTo, GiGli 2003). Je možné, že tento 
druh má širší areál, který dosud nebyl rozpoznán díky obtížné zjistitelnosti imág. 
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V Česku byl nalezen na Břeclavsku (Bílý 1991b; Jendek 2006b), např. u Lednice, 
Lednických rybníků a Lanžhota (Bílý 1996), Kostic u Lanžhota a Přítluk (lgt. et 
coll. J. Procházka), Poštorné (lgt. et coll. Z. Kraus), na Pohansku, u Valtic a v NPR 
Křivé jezero (lgt. et coll. J. Vávra).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku byl nalezen zatím jen v NP 
Podyjí. Očekávat jej lze v údolích řek s výskytem skalních borů, ale i na sukcesních 
plochách s porosty borovice lesní, např. na Jamolicku, kde je vysoká hustota napa-
dení borovic jmelím. Prokázání výskytu lze očekávat i na stanovištích lužního lesa 
v nivě Dyje a Jevišovky v místech kde se vyskytuje silnější napadení dřevin jmelím.

Biologické poznámky: Druh se tak podařilo poprvé zjistit v suché periodě let 1990–
1994, kdy mnoho borovic začalo odumírat a bylo z porostů odstraňováno. Imága 
byla vychována ze zasychajících rostlin jmelí odebraných z pokácených stromů. Je 
velmi pravděpodobné, že oslabení a následné hynutí borovice lesní na východním 
okraji NP, způsobilo dočasné lokální zvýšení hustoty populace Agrilus graecus. Jeho 
živnou rostlinou je v podmínkách Znojemska nejčastěji jmelí bílé borovicové (Vis-
cum album subsp. austriacum) rostoucí v terminální části vzrostlých borovic lesních 
(Pinus sylvestris). Při dlouhodobém napadení jmelím se borovice brání závaly, je-
jichž zbytnělá pletiva vytvářejí již z dálky patrné deformace terminální části kmene. 
Jeho typickým biotopem jsou zde rozvolněné porosty borovice lesní na extrémních 
stanovištích (skalní bory, vřesovištní lada atp.), kde růst stromu omezuje nedostatek 
vláhy. Takové porosty s velmi řídkými, prosluněnými korunami jsou silně napa-
deny rostlinami jmelí, které dále deformuje a omezuje růst stromového terminálu. 
Prokazatelnost výskytu imág je velmi obtížná, protože sedají na živných rostlinách 
v korunách borovic. Na Břeclavsku se podařilo vychovat imága i ze jmelí rostoucí-
ho na vrbě bílé (Salix alba), na lípě (Tilia sp.), topolu (Populus sp.) a babyce (Acer 
campestre) (vše lgt. et coll. J. Vávra) na stanovištích s biotopy velmi odlišnými od 
znojemských lokalit v NP Podyjí.

Doba výskytu: Doba výskytu je poměrně krátká. Podle dat z NP Podyjí se v přírodě 
brouci objevují od první dekády července a mizí nejpozději v první dekádě srpna.

ohrožení  a  ochrana: Prvním typem jeho biotopu v NP Podyjí jsou skalní bory 
a zde není nijak ohrožen. Zjištěn byl též na suchých stanovištích v bývalých hospo-
dářských porostech a v navazujících, pomalu rostoucích rozvolněných náletových 
borech na vřesovištích, kde jsou borovice redukovány z důvodu zachování charakte-
ru bylinné a keříčkové vegetace. Zde by měly být šetřeny soliterní osluněné borovi-
ce, nesoucí v terminální části větší kolonie jmelí.

Agrilus graminis graminis kiesenwetter, 1857
NP Podyjí: Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161), 27. 7. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 1. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní 
skála, (7161), 27. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 
4 ex.; 1. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 7. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 12 ex.; 
17. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 29. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 4. 7. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt. Křivan V., det. Marek J., coll. Křivan V., 1 ex.; 25. 6. 
2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 4. 2002, lgt. Meixnerová O., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex 
larvae); merkersdorf, Umlaufberg, (7161c), 18. 4. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex lar-
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va); podmolí, 52 – Šobes, (7161), 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det. 
Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. 
Bílý S., 1 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 15. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 5. 8. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 3. 7. 1995, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 3. 7. 1995, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 7 ex.; 6. 7. 1995, lgt., 
det., coll. Vávra J., 7 ex.; 30. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 28. 5. 1999, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; 13. 6. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 17. 6. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex.; 14. 7. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; podmolí, 48 – Hajka, (7161), 12. 7. 1990, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 72 – Sealsfieldův kámen, (7162), 22. 7. 1993, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 19. 6. 1993, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 22. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 25. 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; popice, 
72 – cesta k Sealsfieldovu kameni, (7162), 20. 6. 1993, lgt., coll. Mikát M., det., Bílý S., 2 ex.; 
znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 25. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
16. 7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 15. 5. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Nad 
lomem, (7162), 1. 4. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (larva in Quercus dalechampi); 30. 7. 
2008, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 21. 6. 1993, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Znojmo, Údolí Dyje, (7162), 4. 7. 1994, lgt. Kobylák J., det. Škor-
pík M., coll. JMM, 3 ex.

Ostatní lokality: mikulovice, Koráb, (7162b), 6. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; oslno-
vice, (7060c), 14. 7. 1999, lgt., det., coll. Matuška J., 1 ex.; suchohrdly u Znojma, Purkrábka, 
(7162b), 22. 6. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Tvořihráz, Tvořihrázský les, (7062d), 26. 6. 
2001, lgt. Křivan V., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, (7162), 1926, lgt. ?, det. Bílý S., coll. 
JMM, 1 ex.

rozšíření: Jeho areál zahrnuje mediteránní část v severní Afriky, teplé oblasti zá-
padní Evropy od Portugalska přes Itálii po Německo, teplé části střední Evropy, 
Balkán, Ukrajinu, evropskou část Ruska, Zakavkazí, Blízký východ a Irán. U nás 
žije v teplých oblastech státu (Bílý 1998). V západních Čechách publikován např. 
z Bolevce na Plzeňsku (kletečka 1980), ve středních Čechách žije např. na Závisti, 
v PR Zvolská Homole u Vraného nad Vltavou (Pecina 1980), u Jíloviště (Fleischer 
1927–30), na Křivoklátsku (réBl 2010), na Sedlčansku (TrMal 2008), u Káraného 
(coll. MZM), a u Smečna (coll. M. Škorpík). V severních Čechách zjištěn na Čes-
kolipsku v Hradčanské Pahorkatině (kral 1915) a Stvolíně (honců, kaŠPar 2003) 
a u České Lípy (honců, kaŠPar 2007). Ve východních Čechách u Přelouče (MikáT 
et al. 2004), v Hradci Králové (MikáT, háJek 1999) a u Trusnova (Poláček 1977). 
V jižních Čechách byl zjištěn v Třeboňské a Budějovické pánvi, na Vyšenských 
kopcích a u Protivína (vše kletečka 2009). Na Moravě žije např. na Olomoucku 
(horčičko 2002), Břeclavsku (Bílý 1991a), např. na Květném jezeře, u Milovic, 
na Svatém kopečku, u Břeclavi, Lednice, Ladné a Dolních Věstonic (Bílý 1996), 
na Skalkách u Sedlece u Mikulova (coll. MZM), v Lednici a u Silůvek (lgt. et coll. 
M. Škorpík) a v Ladné (lgt. et coll. J. Vávra). Na severní Moravě žije např. v Hrani-
cích na Moravě (Fleischer 1927–30), v Ostravě-Hrabové, u Nového Jičína a Pasko-
va (lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Jeho rozšíření na Znojemsku je málo zná-
mé, většina nálezů pochází z lesostepních lokalit v NP Podyjí. Velmi pravděpodobně 
žije na všech vhodných lokalitách v teplomilných doubravách, např. v hlubokých 
údolích západomoravských řek a na jihovýchodním okraji Českého masivu (např. 
v Krumlovském lese, doubravách na Miroslavské hrásti atd.). To dokládají nálezy 
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z lokalit severně a severovýchodně od Znojma (viz výše). Jistě bude nalezen i ve 
zbytcích doubrav ve východní části okresu např. u Božic a na Travním Dvoře.

Biologické poznámky: V letech 1994 a 1995 byl Agrilus graminis graminis na loka-
litě Šobes okolo poloviny července jedním z nejhojnějších krasců. Imaga bylo mož-
no v podvečerních hodinách sklepávat v teplomilných doubravách spolu s dalšími 
druhy „dubových agrilů“. Škorpík vychoval z Hradiště u Znojma dvě imaga z dubu 
žlutavého (Q. dalechampii), vývoj v dalších druzích dubů z okruhu dubu zimního je 
v teplomilných doubravách velmi pravděpodobný. V NP Podyjí žije na podobných 
stanovištích jako Agrilus hastulifer, je však mnohem hojnější. GoTTwald (1968) jej 
považuje na našem území za nehojný taxon. Jeho typickým biotopem jsou teplomil-
né, rozvolněné doubravy a lesostepi (Bílý 2002) a rovněž okraje strukturovaných 
porostů tvrdého luhu. Vývoj probíhá nejčastěji v dubech Quercus pubescens, Q. ro-
bur, Q. cerris (např. schaeFFer 1949; Bílý 1977). Výčet hostitelských dřevin suma-
rizuje Bílý (2002) na několik druhů dubů, olši lepkavou (Alnus glutinosa) a lísku 
obecnou (Corylus avellana). PFeFFer (1954) a GoTTwald (1968) jej uvádějí též z bu-
ku lesního (Fagus silvatica), vývoj v lísce obecné poprvé publikoval Mühle (1980). 

Doba výskytu: Imága jsou zjišťována od konce května do začátku srpna, s maxi-
mem výskytu v prvé půli července.

ohrožení a ochrana: Na známých lokalitách není přímo ohrožen. Je nezbytné zajis-
tit kontinuální existenci porostů teplomilných doubrav a zvláštní ochranu soliterních 
a okrajových jedinců dubů.

Agrilus guerini lacordaire, 1835

NP Podyjí: popice, 77 – U Včelína, (7162), 3. 2. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex praepupa); 
popice, 77 – vřesoviště, (7162), 3. 2. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex praepupa); 1995, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 5. 1993, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

rozšíření: Rozšířen v zóně evropského opadavého listnatého lesa od Španělska až 
po centrální Rusko a Kazachstán. Na jihu zasahuje do Itálie a na Balkán, na severu 
do Pobaltí a jižní Skandinávie. Bílý (1989) označuje tento druh jako velmi vzácný 
a uvádí, že se vyskytuje pouze v okolí Hradce Králové, Vyškova, Olomouce a Luha-
čovic. Ve východních Čechách byl zjištěn u Hradce Králové (MikáT, háJek, 1999) 
a u Štěnkova (resl 2010), nejistý nález z jižních Čech publikoval kletečka (2009). 
Z Moravy jej od Vyškova, uvádí kubáň (1979) a od Říkonína hruŠka et al. (1995). 
Dále zjištěn u Kunovic, Ostrožské Nové Vsi a Tlumačova (vše lgt. et coll. L. Kandr-
nál), Mikulčic, Petrova, Moravské Nové Vsi (lgt. et coll. J. Procházka), Lulče (coll. 
J. Procházka), Velké nad Veličkou, Kuželova, Blatničky, Veselí nad Moravou, Sta-
měřic, Hranic na Moravě a Lipníka nad Bečvou (lgt. et coll. J. Habarta). Na severní 
Moravě žije v Polance nad Odrou, Vřesině u Ostravy, Ostravě-Martinově, Ostravě-
-Svinově, v Paskově, v Košatce u Jistebníku (lgt et coll. J. Vávra) a v Proskovicích 
(lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku zjištěn zatím pouze na vý-
chodním okraji NP Podyjí (viz výše). Nalezen může být kdekoli na vhodných loka-
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litách s výskytem živných rostlin v širokém rozpětí stanovišť od stepních lad, až po 
okraje měkkého luhu v Dyjsko-moravském bioregionu.

Biologické poznámky: Na listu osiky (Populus tremula) chytili po jednom imágu 
M. Škorpík a Z. Kraus na Kraví hoře u Znojma. Bionomii Agrilus guerini popsal od 
Vyškova kubáň (1979) a jako živnou dřevinu uvádí vrbu jívu (Salix caprea). Imága 
vypěstoval z této dřeviny od Popic u Znojma také J. Vávra (viz výše). Vývoj ve vrbě 
ušaté (S. aurita) uvádí pro Polsko królik (2010). Výčet živných dřevin sumarizuje 
z více pramenů Bílý (2002) a uvádí osm druhů vrb; nezmiňuje možný vývoj v topo-
lech (Populus spp.), který připouští zagaikevitsh (1973). V aluviích využívá i další 
druhy vrb, jako např. vrbu popelavou (S. cinerea), na štěrkových náplavech kolem 
větších řek také vrbu nachovou (S. purpurea). Na obou těchto dřevinách, zejména 
pak na vrbě nachové, sedalo větší množství imág v podvečerních hodinách v okra-
jích rozvolněných lužních remízků u Velkých Levár na slovenském Záhoří (Z. Kraus 
et M. Škorpík observ.). Je pravděpodobné, že obsazuje též vrbu košíkářskou (Salix 
viminalis), jak bylo pozorováno v Záhorské nížině na Slovensku (J. Procházka ob-
serv.). Vzhledem ke značnému rozptylu vhodných živných dřevin a úmrtnosti larev 
je populace Agrilus guerini přiměřená jeho ekologické strategii. Lokálně vyšší po-
četnosti imág dosahují populace žijící v nivách řek.

Doba výskytu: Výskyt imág zjištěn od května do konce července. Na lokalitách 
v Záhorské nížině, bylo pozorováno větší množství imág v polovině července 
(Z. Kraus et M. Škorpík observ.).

ohrožení a ochrana: Vzhledem k ekologické charakteristice nehrozí tomuto druhu 
přímé ohrožení. Na lužních lokalitách, a na Znojemsku též ve vytěžených pískov-
nách a kaolínkách, je třeba zabránit likvidaci plášťové dřevinné vegetace kolem tůní 
a depresí. Je třeba na vhodných místech obnovovat krajinné struktury a mokřady. 
Nezbytná je ochrana vzrostlých jedinců jív na stepních biotopech a v opuštěných 
těžebních prostorech.

Agrilus hastulifer hastulifer (ratzeburg, 1837)
NP Podyjí: lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 29. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (ex lar-
vae); podmolí, 52 – Šobes, (7161), 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 3. 7. 1995, lgt., det. 
Kraus Z., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 5. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 17. 6. 1999, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 27. 6. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 2. 8. 1999, lgt., det., coll. Kraus 
Z., 1 ex.; 28. 7. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; mašovice, 56 – nad Širokou loukou, (7161), 
1. 7. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 
13. 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; merkersdorf, NP Thayatal – Umlaufberg, (7161c), 
18. 4. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larvae).

rozšíření: Jeho areál zahrnuje mediteránní zónu severozápadního afrického pobřeží 
a teplé oblasti Evropy od Pyrenejského poloostrova přes jižní Francii, Itálii a Bal-
kán, Turecko a Zakavkazí až do Izraele a Iráku. Severní okraj areálu prochází Ra-
kouskem, střední Moravou, Slovenskem, Ukrajinou až do jižního Ruska a Kazachs-
tánu. Bílý (1989) uvádí, že v Česku je znám pouze z nejteplejších oblastí jižní Mo-
ravy. Ze středních Čech byl publikován z Krušovic a Závisti (Fleischer 1927–30), 
ze severních Čech, zřejmě mylně, z Hradčanské pahorkatiny na Českolipsku (kral 
1921) a existuje i údaj z východních Čech z Trusnova (Poláček 1977). Všechny 
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nálezy z Čech je nezbytné brát s rezervou. Na jižní Moravě byl zjištěn např. u Led-
nice, Lanžhota a Valtic (Bílý 1996), na Skalkách u Sedlece a v Popicích u Hustopečí 
(coll. MZM), v Ladné (lgt. et coll. M. Škorpík), na Pohansku a u Hodonína (lgt. et 
coll. J. Procházka). Agrilus hastulifer hastulifer bude velmi pravděpodobně zjištěn 
i v teplomilných doubravách okraje jihomoravského Panonika, např. v Jihomoravské 
pahorkatině, v jižní části Bílých Karpat atd., ale i v zachovalých doubravách jihomo-
ravských úvalů. Na Znojemsku byl zjištěn pouze v NP Podyjí, kde byl opakovaně 
sbírán zejména v okolí Šobesu. Na stanovištích s vhodnými lesostepními biotopy 
proniká hlouběji do údolí Dyje, za hranice Panonské biogeografické podprovincie 
(viz výše).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Výskyt v teplomilných doubravách říčních 
údolí Jevišovky, Jihlavy, Oslavy a Rokytné (např. v NPR Rokytenské slepence), ale 
i v lužních doubravách na východě Znojemska je velmi pravděpodobný.

Biologické poznámky: V NP Podyjí v okolí Šobesu sbírán nejčastěji na skládkách 
dubového dřeva. Dvě imága byla vychována z 5 cm silného zasychajícího profilu d. 
žlutavého (Q. dalechampii) z lesostepní doubravy na Vraní skále u Lukova (lgt. et 
coll. M. Škorpík). Jeho stanovištěm jsou teplomilné doubravy a světlé dubové lesy 
(Bílý 2002). V oblasti Břeclavska sbírán též na soliterních dubech v rozvolněných 
porostech aluviálních luk a v lesních okrajích tvrdého luhu. Imága sedají na čerstvé 
dřevo na skládkách a na listy v osluněných částech korun dubů. havelka (1964) 
zmiňuje výskyt imág na dubových metrech a na zavadajících listech poraženého 
dubu. Z domácích druhů dubů uvádí Bílý (2002) vývoj v dubu letním (Quercus ro-
bur) a dubu šípáku (Q. pubescens). 

Doba výskytu: V NP Podyjí zjištěna od konce května, po začátek srpna.
ohrožení  a  ochrana: Velmi vzácný taxon na severním okraji areálu, vázaný na 
teplomilné doubravy. Ohrožuje jej bezzásahový režimu těchto biotopů, který vede 
ke změně druhové skladby, zakmenění a tvaru porostů, ve prospěch vyššího, zapoje-
ného lesa s menším podílem dubů. Ochranným opatřením bude přechod k pěstování 
nízkého a středního lesa s vysokým podílem dubu a nízkým zakmeněním ve východ-
ní části NP Podyjí.

Agrilus hyperici (creutzer, 1799)
NP Podyjí: Čížov, 100 – stráň nad Klotildou, (7161), 21. 7. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
podmolí, 52 – Šobes, (7161), 28. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 7. 1999, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 2. 8. 2002, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzská chata, 
(7261), 5. 9. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 8. 1993, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 11. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsí-
val M., 1 ex.; 20. 8. 1995, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; havraníky, 93 – 1 km JZ od obce, 
(7162), 20. 6. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; havraníky, 79 – PP Skalky, (7162), 14. 6. 
2008, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 3 ex.; 21. 6. 2008, lgt. Snížek M., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 20. 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; popice, 
92 – 1 km JZ od obce, (7162), 30. 7. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 
61 – Hradišťské terasy, (7162), 29. 6. 1989, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 6. 6. 
1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., 
coll. JMM, 1 ex.; 27. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 13. 7. 1991, lgt. Ko-
bylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 20. 6. 2002, 
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lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví Hora, (7162), 19. 8. 1974, lgt. Po-
spíšilová L., det. Škorpík M., coll. MZM, 2 ex.; 6. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 16. 6. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 3. 7. 1990, lgt. Říha M., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 2. 7. 
1997, lgt. Škorpík M., det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 3 ex.; 
Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162), 22. 6. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 16. 7. 1992, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 3. 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 7. 1995, lgt. Škorpík M., 
det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 10. 7. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 10. 7. 1995, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 12. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 20. 7. 1995, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; 15. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1998, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 22. 6. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, (7061b), 29. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; Derflice, Kamenný 
vrch, (7162d), 8. 7. 2002, lgt., det., coll. Křivan V., 4 ex.; Dolní Dubňany, PP Ve Žlebě, (6963), 
29. 6. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 3 ex.; Dolní Dubňany, PP 
Široký, (6963), 29. 6. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; 29. 6. 
2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; Dyjákovičky, Ječmeniště, 
(7262b), 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 22. 6. 2002, lgt., det. Škorpík M., coll. MZM, 
2 ex.; 7. 7. 2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; 11. 7. 2006, lgt., 
det., coll. Vávra J., 2 ex.; dyje, stepní stráně, (7162d), 5. 7. 1976, lgt., det. Stehlík J., coll. MZM, 
1 ex.; hostěradice, Paseka, (7063b), 9. 8. 1977, lgt., det. Stehlík J., coll. MZM, 1 ex.; ivančice-
-Budkovice, Budkovické skály v NPR Krumlovsko-Rokytenské slepence, (6964), 29. 6. 2009, lgt. 
Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 2 ex.; lubnice, Lubnické stráně, (7059d), 
5. 7. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex. (in pit fall trap); miroslav, Přední Markův kopec, 
(7063d), 7. 6. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 4. 9. 1984, lgt., det. Stehlík J., coll. MZM, 
1 ex.; 5. 7. 1976, lgt., det. Stehlík J., coll., MZM, 1 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 
29. 6. 1998, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; 4. 7. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; 
nový šaldorf, Z okraj obce, (7162c), 8. 6. 2008, lgt. Stejskal R., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; ol-
bramovice, (7064a), 11. 8. 1977, lgt. Pospíšilová L., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; rokytná, 
(6963b), 12. 8. 1966, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 2 ex.; Znojmo, (7162), 1931, lgt. 
?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.; 1. 7. 1932, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 13. 8. 1963, lgt., 
Hrozinka I., det., coll. Klekner M., 2 ex.

rozšíření: Je rozšířen v Evropě od Portugalska, přes Francii, Itálii, státy Benelu-
xu, Střední Evropu, Pobaltí, Ukrajinu a evropské Rusko, Balkán, Zakavkazí, až po 
Kazachstán a Irán. V západních Čechách žije např. na Plzeňsku u Obory, Lhotky, 
Bolevce a Nevřeni (kletečka 1980). Ve středních Čechách byl zjištěn např. u Vel-
kých Přílep (havelka 1975), na Sedlčansku (TrMal 2009), v Praze-Řeporyjích, 
v Praze-Malešicích, v Radotíně a v Praze-Suchdole (vše reJzek 2010), u Milovic 
a Hliňan (coll. MCL), v Praze-Tróji (lgt. et coll. M. Škorpík) a u Zbečna (lgt. et coll. 
J. Marek). V severních Čechách chytán v Hradčanské pahorkatině (kral 1915), na 
Lovoši u Lovosic (lgt. et coll. P. Moravec) a u Žatce (lgt et coll. M. Škorpík). Ve vý-
chodních Čechách žije např. u Lanškrouna (coll. M. Škorpík). Staré i recentní nálezy 
z jižních Čech (Dačicko, Písek, Vyšenské kopce) publikoval kletečka (2009). Na 
jižní a střední Moravě žije všude na vhodných biotopech, např. u Prostějova (zouFal 
1922), u Rohatce (kubáň 1978), u Brna, Olomouce a Mohelnice (reiTTer 1870), 
v Milovicích a na Svatém kopečku (Bílý 1996), u Silůvek, Židlochovic a Syrovic 
(lgt. et coll. M. Škorpík), na Hádech u Brna, u Mikulova, na Skalkách u Sedlece, 
u Bučovic, na Kamenném vrchu u Kurdějova, u Hustopečí a Hostěrádek (vše coll. 
MZM), u Bzence, Ježova a Čejče, (lgt. et coll. L. Kandrnál).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku žije pravděpodobně všude 
na stepních a lesostepních stanovištích a xerotermních trávnících. Druh sleduje tyto 
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biotopy jak v údolích řek, tak podél okraje Českého masívu, tak také v izolovaných 
stepních enklávách ve východní části okresu Znojmo (obr. 5).
Biologické poznámky: Podmínkou výskytu na výše zmíněných biotopech je do-
statečné zastoupení třezalky tečkované (Hypericum perforatum), která je zde jeho 
živnou rostlinou. Další uváděná živná rostlina (viz Bílý 2002) třezalka čtyřkřídlá 
(H. tetrapterum), roste na prameništích a vlhčích lokalitách v západní části okresu 
a její význam pro vývoj druhu se nepodařilo potvrdit. V některých případech dokáže 
tento krasec osídlit i polosynantropní biotopy s určitou mírou ruderalizace, např. na 
rozhraní stepi a pole, v okolí hospodářských budov atd. Podstatné bionomické po-
známky uvádí kubáň (1978). Imága sedají na mateřských rostlinách a za parného 
počasí čile létají. Agrilus hyperici není na vhodných lokalitách vzácný, na živných 
rostlinách se vyskytuje od počátku června do začátku září.
Doba výskytu: Imága se na lokalitách vyskytují od druhé dekády června do začátku 
září, s maximem výskytu v červenci.

ohrožení a ochrana: Indikuje zachovalé stepní a poloruderální trávníky, které jsou 
nezbytné pro jeho přežití. Je ohrožen zkulturňováním zanedbaných sadů a záhumen-

Obr. 5. Nálezy Agrilus hyperici.
Fig. 5. Findings of the Agrilus hyperici.
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ků a zalesňováním zbytků suchých palouků v lesních okrajích. Další příčinou zániku 
lokalit výskytu je sukcese na bývalých stepních pastvinách, zejména zarůstání ex-
panzními a invazními rostlinami, např. třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) 
a akátem (Robinia pseudoacacia).

Agrilus integerrimus (ratzeburg, 1837)
Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 10 ex.; 
29. 6. 1992, lgt. Vláčil V., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 29. 6. 1993, lgt., det., Vláčil V., coll. 
Škorpík M., 3 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 6 ex.; 29. 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1997, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; lančov, Cornštejn, (7060c), 24. 5. 2009, lgt., det., coll. Křivan V., 1ex.; 
lubnice, údolí Želetavky, 1km ZSZ obce, (7059d), 12. 6. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

rozšíření: Evropský prvek rozšířený v zóně listnatého lesa v pahorkatinách a niž-
ších horských polohách od Španělska, přes Švýcarsko, Francii, Belgii, Německo, 
střední Evropu, Pobaltí, Balkán, Ukrajinu a evropskou část Ruska. V západních 
Čechách zjištěn např. na Plzeňsku u Zahrádek (zahradnický et al. 2004), u Obory 
(kletečka 1980, resl 2010) a ve Ždírci u Blovic (kejval et al. 2008). Ve středních 
Čechách znám např. z Křivoklátska (réBl 2010), z Radotína (Fleischer 1927–30) 
a Rožmitálu (coll. Škorpík). V severních Čechách žije např. u Bukovce v Jizerských 
horách (vonička, čtvrtečka 1999), na Českolipsku publikován z Hradčanské pa-
horkatiny (kral 1915) a z Mimoně (honců, kaŠPar 2003), z Jestřebské slatiny 
a z Manušic (honců, kaŠPar 2007). V jižních Čechách zjištěn v NPR Chejlava, 
u Českého Krumlova, a na Vyšenských Kopcích (vše kletečka 2009). Na Moravě 
znám např. z Brna a Olomouce (reiTTer 1870), od Horní Lomné v Beskydech (sz -
Pa 2007), z Vizovic (konvička 2010b), z Velké kotliny v Jeseníkách a ze Starých 
Hamrů (lgt. et coll. J. Vávra). Dále jsou známy lokality Olomouc (coll. MZM) a Žu-
lová (lgt. et coll. R. Gabriš). Ze Znojemska znám pouze ze tří lokalit v západní části 
okresu. Zjištěné lokality odpovídají jeho preferenci stanovišť ve středních a vyšších 
polohách, jak uvádí např. Bílý (1989).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Zjištěn může být kdekoli v pahorkatinné 
části Znojemska na světlinách a v okrajích porostů přírodě blízkého lesa na bohat-
ších stanovištích s výskytem živné dřeviny.

Biologické poznámky: Jeho biotopem jsou na Znojemsku listnaté a smíšené lesy 
druhého až čtvrtého vegetačního stupně. Na blížkovické lokalitě byl zjišťován od 
doby, kdy byl holosečně odstraněn mýtný porost a v ploše seče zůstaly zachovány 
druhotně osluněné, starší živné rostliny lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). 
Nálezy lze očekávat i na dalších místech zejména vzhledem k tomu, že na některých 
lokalitách (např. na Lubnicku) se vyskytují bohaté porosty živné rostliny, v prosvět-
lených starších lesních porostech. Jelikož je jako další živná rostlina Bílým (2002) 
uváděn i lýkovec vonný (D. cneorum), proto bude nutné pokusit se ověřit výskyt 
Agrilus integerrimus na všech pěti známých lokalitách této velmi vzácné rostliny 
v NP Podyjí.

Doba výskytu: Imága byla zjištěna od konce května do poloviny července, s vrcho-
lem výskytu ve druhé půli června.
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ohrožení a ochrana: Jeho vzácnost souvisí s velmi řídkým výskytem potenciálních 
matečných rostlin lýkovce jedovatého v pěstovaných hospodářských lesích. Pro 
úspěšné dokončení vývojového cyklu jsou vhodné pouze starší osluněné keře. Ty se 
přirozeně vyskytují jen na plochách disturbancí typu: polomy, požářiště, vývratiště, 
svahové nátrže, lavinové dráhy, v přírodě blízkých porostech, nebo na vhodných pa-
sekách a v porostních okrajích hospodářských porostů. V hospodářských porostech 
je výskyt vhodného biotopu a mateřských rostlin ohrožen především výsadbou in-
tenzivních monokultur jehličnatých dřevin. Lýkovec dočasně dokáže přežít i v pro-
středí smrkové monokultury, ale pro imága Agrilus integerrimus ztrácí atraktivitu, 
vzhledem k zastínění živné rostliny.

Agrilus kubani bílý, 1991
NP Podyjí: podmolí, 52 – Šobes, (7161), 22. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 20. 6. 1994, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 29. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 7. 1994, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 3 ex.; 8. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 8. 7. 1994, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 
1 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 2. 7. 
1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 9 ex.; 8. 7. 1995, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 10. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 9 ex.; 30. 7. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 2 ex.; 2. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 14. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 16. 7. 1996, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 22. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 14. 7. 1997, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 1. 8. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 
ex.; 2. 8. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 17. 6. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 27. 
6. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 5 ex.; 18. 7. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 22. 7. 1999, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 2. 8. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 26. 6. 2000, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 3 ex.; 14. 7. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 6 ex.; 17. 6. 2003, lgt., det., coll. Vláčil 
V., 6 ex.; 3. 8. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 3 ex.; 3. 8. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 14 ex.; 
27. 6. 2009, lgt., det., coll. Sitek T., 1 ex.; mašovice, 68 – PP Šafářka, (7161), 26. 6. 2003, lgt., 
det., coll. Křivan V., 1 ex.; 8. 8. 2003, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; mašovice, 56 – nad Širokou 
loukou, (7161), 10. 7. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 
6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; konice, 72 – Sealsfieldův kámen, (7162), 25. 7. 2004, 
lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 7. 7. 2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 
8 ex; 24. 7. 2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 7 ex.; 29. 7. 2006, lgt. 
Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 60 – Králův stolec, 
(7162), 2. 8. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Nad lomem, (7162), 
11. 7. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex; Znojmo, 64 – cínová hora, (7162a), 10. 7. 1995, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 3 ex.

rozšíření: Jeho známý areál zahrnuje pouze střední Evropu. Agrilus kubani byl 
popsán Bílým teprve v roce 1991 z Břeclavska. Byl zjištěn na Břeclavsku (Bílý 
1991b), např. v Lednici, u Lanžhota, na Křivém jezeře a na Pohansku (Bílý 1996), 
též v NP Podyjí (viz výše), na lokalitě Zázmoníky u Kobylí (Mackovčin et al. 2007) 
a v NPR Čertoryje v Bílých Karpatech (konvička, vávra 2008). Jeho výskyt je 
možné předpokládat v doubravách celé jižní Moravy, zejména v Panonské podpro-
vincii, např. v Jihomoravské pahorkatině, na Brněnsku, v okrajových částech Dyj-
sko-moravského úvalu a všude v lužních doubravách.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku jej lze očekávat především 
v teplomilných doubravách údolí západomoravských řek (Jevišovka, Rokytná, Jih-
lava, Oslava) a na okrajovém svahu Českého masívu (např. na východním okraji 
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Krumlovského lesa). To dokládá i nález požerků a výletových otvorů v NPR Roky-
tenské slepence u Moravského Krumlova (ŠkorPík 2005b).

Biologické poznámky: Jeho ověřeným stanovištěm jsou na Znojemsku především 
lokality ve východní části NP Podyjí s vyvinutými lesostepními biotopy a teplomil-
né, rozvolněné doubravy. Zde je míra napadení ochmetem vysoká a živné rostliny 
jsou dostatečně osluněné. Jak vývoj larev, tak i aktivita imág jsou vázány na živé 
rostliny ochmetu evropského (Loranthus europaeus), který roste jako poloparazitic-
ká dřevina téměř výhradně v korunách dubů v prvním až druhém vegetačním stupni 
(Úradníček et al. 2009). 
Doba výskytu: Doba výskytu je poměrně krátká. Jeho výskyt je vymezen přibližně 
poslední dekádou června a koncem července, ale nálezy v okrajích tohoto intervalu 
jsou výjimečné. Největší množství imág se vyskytuje od půli do konce července.
ohrožení a ochrana: Zjištěné biotopy jsou totožné s nejexponovanějšími zakrslými 
partiemi lesostepních teplomilných doubrav. Tato místa postupně mizí vzhledem 
k procesu zapojování porostu a změně druhové skladby dřevin na těchto extrémních 
stanovištích. Populace Agrilus kubani žije na ochmetu i mimo teplomilné doubravy 
(např. na soliterních dubech v lužních stanovištích) imága jsou ale hůře zjistitel-
ná. Ochrana je v NP Podyjí možná v rámci managementu teplomilných doubrav. 
Vzhledem k charakteru porostů a životní strategii nejsou jeho populace zatím příliš 
ohroženy. Proto je zajímavá informace, že ještě ve druhé polovině 19. století byly 
rostliny ochmetu z dubů všude na jižní Moravě odstraňovány, jako surovina pro vý-
robu ptačího lepu a ochmet se vyskytoval jen řídce (A. Buček pers. comm.). Takové 
zásahy do přírodních biotopů mohly mít značný vliv na rozšíření a hustotu populace 
Agrilus kubani.

Agrilus laticornis (illiger, 1803)
NP Podyjí: Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 12. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Čížov, 26 
– Pod Kozí stezkou, (7161), 5. 7. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 34 – Gáliš, (7161), 
30. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 4. 7. 1994, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; 11. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 27. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 
7 ex.; lukov, 39 – Ostroh, (7161), 1. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 11. 7. 1993, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 4 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 1. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; pod-
molí, 52 – Šobes, (7161), 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 14. 7. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 28. 6. 1995, lgt., det. Kraus Z., 
coll. JMM, 1 ex.; 17. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 29. 7. 
2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M.,1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské 
terasy, (7162), 6. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. 1990, lgt. Kobylák J., 
det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; 2. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 15. 5. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 
Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 9. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; merkersdorf , 
NP Thayatal – Umlaufberg, (7161c), 18. 4. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (larva).
Ostatní lokality: božice, lužní les, (7163d), 20. 6. 1979, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 
1 ex.; kadov, Miroslavská hráz, 25. 5. 1993, lgt. Mráček Z., det. Škorpík M., coll. Mráček Z., 
1 ex.; moravský krumlov, Svatý Florián, (6963b–d), 14. 6. 1983, lgt. Lauterer P., det. Škor-
pík M., coll. MZM, 4 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 17. 6. 2009, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; olbramovice, Leskoun, (6964c), 30. 5. 1992, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., 
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coll. MZM, 4 ex.; Těšetice,  les Purkrábka, (7162b), 5. 6. 1986, lgt. Mikát M., det. Bílý S., coll. 
MVC, 1 ex.

rozšíření: Agrilus laticornis je znám v celé Evropě včetně Britských ostrovů a jižní 
Skandinávie, v mediteránní části severní Afriky, na Blízkém východě a v Malé Asii. 
V Česku se vyskytuje v nižších a středních polohách všude, kde jsou zachovány 
větší porosty doubrav. V západních Čechách byl zjištěn např. na Plzeňsku u Obo-
ry, Bolevce a Zábělé, ve středních Čechách např. v Českém krasu (Špryňar 2003), 
na Křivoklátsku (réBl 2010), na Sedlčansku (TrMal 2008), v Klánovicích u Prahy 
(havelka 1948), v Čelákovicích (Fleischer 1927–30), ve Zbraslavi (reJzek 2010), 
a u Smečna a Jinců (coll. M. Škorpík). V severních Čechách žije např. v Zahrád-
kách, Hradčanské pahorkatině, Stvolínkách a Mimoni (honců, kaŠPar 2003), také 
v Doksech a Bořetíně (honců, kaŠPar 2007). Ve východních Čechách nalezen např. 
ve Skořenicích, Trusnově, Chocni, Horním Jelení a Jaroslavi (vše Poláček 1977) 
a u České Skalice (MikáT 2007). V jižních Čechách žije např. u Orlíka nad Vltavou, 
Blatné, Soběslavi, Protivína, Vodňan, Veselí nad Lužnicí, Třeboně, Lužnice, Such-
dola nad Lužnicí, Nových Hradů, Českých Budějovic atd., (vše kletečka 2009). Na 
Moravě žije např. na Břeclavsku (schlaghamerský 2000), u Lednice, Ladné a Po-
hanska (Bílý 1996), u Hustopečí a Ostrova u Macochy (haMeT et al. 2009), u Říko-
nína (hruŠka et al. 1995). Dále též u Popic, na Pohansku, u Lednice a u Lanžhota 
(lgt. et coll. J. Vávra), u Strachotína a Kobylí (lgt. et coll. M. Škorpík), u Hustopečí 
a na Skalkách u Sedlece (coll. MZM), v Břestku, v Buchlovicích, u Kněžpole, Ku-
novic, Nedakonic a Salaše (vše lgt. et coll. L. Kandrnál), Veselí nad Moravou, ve 
Strážnici a v Kuželově (lgt. et coll. J. Habarta). Na severní Moravě zjištěn např. 
u Nového Jičína (lgt. et coll. T. Sitek), v Ostravě-Hrabové (lgt. et coll. J. Vávra) 
a u Žulové (lgt. et coll. R. Gabriš). Je znám z četných nálezů v NP Podyjí a byl zjiš-
těn též ve větších komplexech doubrav ve východní a severovýchodní části okresu 
Znojmo.
předpokládaný výskyt na znojemsku: Tento obecný druh lze očekávat všude, kde 
rostou živné dřeviny.
Biologické poznámky: Vzhledem k vývoji ve slabých profilech mu nejvíce vyhovu-
jí bohatě strukturované, místy rozvolněné porosty, lesní okraje a vrcholové partie ko-
run, kde naletuje v teplých dnech na listy dubů. U Strachotína smýkáno větší množ-
ství imág v dubovém lese na podrostu po silném nočním větru (lgt. M. Škorpík). 
Naletuje i na skládky dubového dřeva (reJzek 2010). Jeho výskyt je pravděpodobný 
ve všech doubravách s kontinuitou výskytu živných dřevin. Bílý (2002) uvádí pře-
hled živných dřevin, který obsahuje krom běžných druhů dubů též kaštanovník jedlý 
(Castanea sativa) a lísku obecnou (Corylus avellana).
Doba výskytu: Získaná data vymezují období aktivity imág od začátku května do 
konce července, s maximem od druhé poloviny červa do první dekády července.
ohrožení a ochrana: Na zjištěných lokalitách není ohrožen, bude-li zachována kon-
tinuita starších, strukturovaných doubrav.

Agrilus litura kiesenwetter, 1857
NP Podyjí: lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 27. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; pod-
molí, 52 – Šobes, (7161), 13. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 13. 7. 1994, lgt. Hájek J., det. 
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Bílý S., coll. NMP, 2 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 8. 7. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 8. 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 21. 7. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 14. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 6. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 22. 7. 
2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 26. 7. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; mašovice, 56 
– nad Širokou loukou, (7161), 22. 6. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviš-
tě, (7162), 31. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – školní sad, (7162), 
7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 28. 7. 
2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Nad lomem, (7162), 30. 7. 2008, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 8 ex. 

Ostatní lokality: Znojmo, Údolí Dyje, (7162), 4. 7. 1994, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1 ex; Znojmo, (7162), 1926, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Pontomediteránní prvek, rozšířený na Balkáně, jižní Ukrajině, jiho-
západním Rusku a zasahující do Itálie a teplých částí střední Evropy. V Česku se 
vyskytuje v nejteplejších polohách. V Čechách zatím zjištěn jen v teplomilných 
doubravách závěru vltavského údolí jižně od Prahy (Bílý 1989), např. z PR Zvolská 
Homole u Vraného nad Vltavou (Pecina 1980), na Závisti (lgt. Zeman, coll. MZM) 
a na Zbraslavi (reJzek 2010). Na Moravě zjištěn např. na Hádech u Brna (havelka 
1949), u Střelic, Brna-Řečkovic a Adamova (lgt. R. Formánek, coll. MZM), u Led-
nice (lgt. et coll. M. Škorpík) a na Pohansku (lgt. et coll. T. Sitek). V oblasti je dosud 
znám pouze z NP Podyjí, kde je nalézán na nejteplejších lesostepních biotopech od 
Znojma až po střední část NP. Tyto biotopy jsou velmi podobné lokalitám v údolí 
Vltavy jižně od Prahy.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Je pravděpodobné, že jeho další lokality 
budou nalezeny ve svahových xerotermních doubravách údolí Jevišovky, Rokytné, 
Jihlavy, Oslavy nebo na jihovýchodních svazích Krumlovského lesa, na Purkrábce 
či ve zbytcích tvrdého luhu v okolí Travního Dvora a Hevlína.

Biologické poznámky: Stanovištěm Agrilus litura na zjištěných lokalitách v NP 
Podyjí jsou extrémní, rozvolněné části zakrslých lesostepních doubrav nebo k jihu 
exponované porostní okraje. Na Hradišti u Znojma bylo 30. 7. 2008 pozorováno ně-
kolik desítek imág, prudce naletujících v poledním žáru na osluněné listy dubu žlu-
tavého (Quercus dalechampii), kde docházelo i k páření (M. Škorpík observ.). re -
zek (2010) uvádí, že vývoj nejčastěji probíhá v přízemních kořenových výmladcích 
dubů na exponovaných místech skalních stepí. Bílý (2002) označuje jako živné dře-
viny teplomilné duby – dub uherský (Q. frainetto), dub pýřitý (Q. pubescens) a také 
dub letní (Q. robur). Na lokalitách v NP Podyjí se tyto druhy dřevin vyskytují v mi-
nimálním počtu a živnými dřevinami jsou zde pravděpodobně nejčastější hojnější 
místní taxony – dub žlutavý (Q. dalechampii) a dub mnohoplodý (Q. polycarpa).

Doba výskytu: Imága se na lokalitách v NP Podyjí objevují od poslední dekády 
června do konce července.

ohrožení a ochrana: Ohrožení souvisí s režimem samovolného sukcesního vývoje 
výše popsaných biotopů na stanovištích Agrilus litura. Ochrana spočívá v zachování 
vhodných biotopů v těch porostech, kde bude prováděn aktivní management v tep-
lomilných doubravách. Ten bude zaměřen na udržení nízkého zakmenění a sporého 
bylinného podrostu. Jeho populace se vyskytují též na extrémních lokalitách skal-
ních stepí, kde mu zřejmě nehrozí přímé ohrožení.
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Agrilus macroderus abeille de perrin, 1897
NP Podyjí: popice, 77 – vřesoviště, (7162), 9. 6. 2000, lgt. Křivan V., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 15. 5. 2001, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.

rozšíření: Areál zahrnuje jižní část střední a východní Evropy přes Balkán a Tu-
recko až po Zakavkazí a severní Irák. Znalosti o rozšíření Agrilus macroderus na 
jižní Moravě i na Znojemsku jsou dosud velmi nedostatečné, pravděpodobně tudy 
prochází severní hranice jeho rozšíření. GoTTwald (1968) jej uvádí z Pouzdřan 
(červenec 1959), jeden Hofferův exemplář z této lokality je v depozitu MZM. če -
ný (1994) ani Bílý (1996) ve svých regionálně koncipovaných pracích žádný údaj 
z Břeclavska a Mikulovska neuvádějí. BreGanT et al. (1999) publikoval jednotlivé 
nálezy z Dolního Rakouska a Burgenlandu, z okolí Vídně a Neziderského jezera.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku zatím nalezen pouze dva-
krát, na východním okraji NP, v xerotermních partiích extenzivních sadů. Jeho 
výskyt je možno očekávat v opuštěných extenzivních sadech např. v okolí Božic, 
Borotic, na Ječmeništi atd.

Biologické poznámky: Bílý (2002) publikoval jako živné dřeviny trnku (Prunus 
spinosa), třešeň (P. avium), švestku (P. domestica) a meruňku (P. armeniaca). Vý-
voj v dřevinách čeledi růžovitých (Rosaceae) podporuje i nález z Popic, kdy Křivan 
nalezl imágo na hrušni (Pyrus sp.) keřovitého habitu. BreGanT et al. (1999) udává 
vývoj v jilmu habrolistém (Ulmus minor), což podporuje i pozorování imág z jiho-
západního Bulharska na listech této dřeviny (Škorpík observ).

Doba výskytu: Dva uvedené nálezy jsou v rozpětí poloviny května až první dekády 
června.

ohrožení a ochrana: Vzhledem k nedostatku údajů lze velmi těžko odhadnout jeho 
biotopové preference a jeho ohrožení. Pravděpodobně bude velmi důležité chránit 
extenzivní ovocné sady, zanedbané zahrady a záhumenky, zejména xerotermního 
charakteru. Vzhledem k omezenému trvání příznivých podmínek na těchto lokali-
tách bude nezbytné chránit a ošetřovat staré, polokmenné a vysokokmenné odrůdy 
dřevin, likvidovat nálety v jejich okolí a celkově chránit stanoviště starých ovocných 
sadů. Rovněž je nutné vysazovat nové ovocné dřeviny, zejména staré, vzrůstné his-
torické odrůdy.

Agrilus obscuricollis kiesenwetter, 1857
NP Podyjí: Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 10. 6. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 
36 – Vraní skála, (7161), 18. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 2 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 1. 9. 2004, lgt., det., coll. Škorpík 
M., 1 ex.; hnanice, 84 – Daníž, (7161), 22. 6. 2001, lgt. Meixnerová O., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 16. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 7. 1994, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; 3. 7. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 30. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 28. 5. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 27. 7. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 
77 – vřesoviště, (7162), 26. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hra-
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dišťské terasy, (7162), 15. 5. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 18. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. 
Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 9. 7. 1995, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 3 ex.; Znojmo, Údolí Dyje, (7162), 4. 7. 1994, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 1 ex.
Ostatní lokality: mikulovice, Koráb, (7062b), 6. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; plešice, Sta-
ré duby, (6862a), 9. 7. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; senorady, (6863d), 1939, lgt. Matou-
šek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; Znojmo, 1 km V, u silnice na Lechovice, 26. 6. 2001, lgt., 
coll. Křivan V., det. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, (7162), 1925, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.

rozšíření: Druh s eurosibiřským rozšířením v zóně teplejšího listnatého lesa, zasa-
huje i do mediteránní zóny v severní Africe. V České republice se vyskytuje v poros-
tech doubrav všude v nižších polohách a pahorkatinách. V západních Čechách zjiš-
těn např. na Plzeňsku u Bolevce, Zábělé a u Obory (kletečka 1980). Ve středních 
Čechách je znám např. ze Zbraslavi (reJzek 2010), v Klánovicích a v Praze-Jirnech 
(havelka 1948), v Radotíně (Fleischer 1927–30), na Křivoklátsku (réBl 2010), na 
Sedlčansku (TrMal 2008), v Průhonicích u Prahy (lgt. et coll. M. Škorpík) a od Ka-
činy (coll MCL). V severních Čechách znám např. z Českolipska ze Stvolínek (ho -
ců, kaŠPar 2003), ve východních Čechách sbírán např. ve Skořenicích a Trusnově 
(Poláček 1977), a Nové Vsi u Plchůvek (laiBner 1982). V jižních Čechách publiko-
ván např. z Bechyně, Protivína, Vodňan, Veselí nad Lužnicí, Majdaleny, Jindřichova 
Hradce a Hluboké nad Vltavou (vše kletečka 2009). Na Moravě je znám např. 
z Břeclavska (schlaghamerský 2000), např. z Lednice, Břeclavi a Lanžhota (Bílý 
1996), z Milovického lesa (černý, Pavlík 2007), z Bílovic nad Svitavou (Fleischer 
1927–30), z Pohanska a Ladné (lgt. et coll. J. Vávra), z Popic u Hustopečí, Čejče 
a Kamenného vrchu u Kurdějova (vše coll. MZM), z Poštorné a Luhačovic (lgt. et 
coll. T. Sitek), z Uherského Hradiště, Bohuslavic a Bzence (lgt. et coll. L. Kandrnál).
předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Na Znojemsku doprovází porosty živné 
dřeviny a je možno jej očekávat kdekoli v zachovalých doubravách.
Biologické poznámky: Jeho ekologická charakteristika i charakter rozšíření na 
Znojemsku jsou velmi podobné, jako u Agrilus angustulus. Vývoj probíhá přede-
vším v dubech (Quercus spp.), viz např. Bílý (2002), GoTTwald (1968) a schaeFer 
(1949). Na lokalitě Kraví hora bylo sklepáno imágo z větve břízy bělokoré (Betula 
pendula) a dvě imága z listů lísky (Corylus avellana), (lgt. M. Škorpík), což kore-
sponduje s informacemi o dalších možných živných dřevinách (např. Bílý 2002). 
Z břízy (Betula sp.) jej udává richTer, alexeev (1965), z babyky (Acer campestre) 
alexeev (1959). reJzek (2010) zjistil vývoj, podobně jako u Agrilus litura, v níz-
kých dubových výmladcích na skalních stepích.
Doba výskytu: Na Znojemsku byl sbírán od poloviny května až do začátku září, 
s maximem výskytu od poloviny června do poloviny července.
ohrožení a ochrana: Podle současných znalostí o výskytu na Znojemsku zde není 
ohrožen. Opatřením k ochraně druhu spočívají v zajištění kontinuity porostů s vyso-
kým podílem dubu, zejména v teplejších oblastech okresu.

Agrilus olivicolor kiesenwetter, 1857
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 17. 7. 
1996, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161), 11. 9. 1994, lgt., det., coll. 
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Škorpík M., 1 ex.; 11. 9. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 
27. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 7. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 4. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 7. 7. 1993, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 17. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 29. 6. 1994, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; 4. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 7. 9. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 25. 6. 2001, lgt. Křivan V., det. Marek J., coll. Křivan V., 2 ex.; lukov, 39 – Ostroh, (7161), 
1. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 4. 8. 1993, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 4. 8. 1994, lgt., det., coll. 
Bílý S., 1 ex.; lukov, 98, (7161), 18. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 40 – Nad 
Žlebským rybníkem, (7161), 28. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; podmolí, 40 – Žlebský 
potok, (7161), 28. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 16. 6. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 1. 9. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; mašovice, 56 – Nad Širo-
kou loukou, (7161), 1. 9. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 71 – Nad Novou cestou, 
(7161), 14. 9. 1995, lgt. Reiter A., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 
5. 6. 1993, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 19. 6. 1993, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S., 
4 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 9. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 30. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.

Ostatní údaje: Bítov, U Doutné skály, (7060c), 29. 6. 2003, lgt. Křivan V., det., coll., Škorpík M., 
1 ex.;  ivančice-budkovice, Budkovické skály v NPR Krumlovsko-Rokytenské slepence, (6964), 
29. 6. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; moravský krumlov, 
(6963), 9. 8. 1962, lgt. Stehlík J., Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; načeratice, Načeratický kopec, 
(7162d), 17. 6. 2008, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; senorady, (6863d), ? 1936, lgt. Matou-
šek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 18. 8. 1963, lgt., Hrozinka I., det., coll. 
Klekner M., 1 ex.

rozšíření: Areál zahrnuje většinu evropského kontinentu včetně jižní Skandinávie, 
severního Ruska a Zakavkazí. V Česku je znám z teplejších oblastí nížin a pahor-
katin. V západních Čechách publikován např. z Březového vrchu na Plzeňsku (kl -
tečka 1980), ve středních Čechách byl zjištěn např. v Praze ve Stromovce (coll. M. 
Škorpík), v Českém krasu (Špryňar 2003), na Křivoklátsku (réBl 2010) a na sedl-
čansku (Trmal 2008). V severních Čechách žije např. na Zlatníku u Mostu (schön et 
al. 1978) a u České Lípy (honců, kaŠPar 2003) a ve východních Čechách u Chocně 
(Poláček 1977). V jižních Čechách publikován např. od Protivína, Vodňan, Jindři-
chova Hradce, Číměře, a Choustníku u Tábora (vše kletečka 2009). Na Moravě 
byl nalezen např. u Boskovic (reiTTer 1870), u Lednice a Pavlovských vrchů (Bílý 
1996), u Štěměch (lgt. et coll. V. Křivan), u Zdounek na Kroměřížsku (Mackovčin et 
al. 2002) a Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka). Na severní Moravě žije např. u No-
vého Jičína-Svince, na Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí a v Ostravě-
-Martinově (lgt. et coll. T. Sitek).
předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Aktuální znalost jeho rozšíření na Zno-
jemsku zahrnuje pouze NP Podyjí, jeho pravděpodobné rozšíření je nutno prověřit 
ve všech zachovalých listnatých lesích s výskytem habru, a to včetně vyšších poloh 
oblasti.

Biologické poznámky: Vývoj probíhá v habru obecném (Carpinus betulus) jak 
uvádějí např. (schaeFer 1949, PFeFFer 1954 nebo Mühle 1980). Napadené dřevo 
je často i v relativně zastíněných polohách (M. Škorpík observ.). Jeho nejčastějším 
stanovištěm jsou zde věkově i prostorově rozrůzněné porosty dubohabřin. Imága 
se ze dřeva líhnou postupně, v teplejším počasí aktivují na listech živné dřeviny. 
GoTTwald (1968) uvádí, že imága byla sbírána též na lísce obecné (Corylus avella-
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na). Bílý (2002) udává jako živné dřeviny i buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní 
(Quercus robur) a břízu bělokorou (Betula pendula). Na vrcholu sezónního výskytu 
(začátek července) byla sklepávána imága běžně i z větví dubů, např. na Vraní skále 
u Lukova (lgt. M. Škorpík).
Doba výskytu: Na Znojemsku se vyskytuje od začátku června, poslední nálezy při-
padají na polovinu září.
ohrožení a ochrana: Při současném rozložení listnatých porostů a známých loka-
lit výskytu není na Znojemsku přímo ohrožen. Největší populace žije v NP Podyjí 
v dubohabřinách, lesostepních porostech a svahových doubravách s příměsí habru. 
Zánik biotopu ohrožující populaci na dané lokalitě může spočívat v intenzifikaci 
lesního hospodaření formou přeměny listnatých porostů na intenzivní jehličnaté mo-
nokultury.

Agrilus pratensis pratensis (ratzeburg, 1837)
NP Podyjí: Čížov, 17 – Keple, (7161), 10. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 33 
– Žlebský potok, (7161), 16. 5. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 38 – Příčky, (7161), 
17. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 94 – západní okraj obce, (7162), 10. 6. 
2006, lgt. Stejskal R., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 78 – okolí kóty „347“, (7161), 
5. 6. 1975, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 
5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; popice, 77 – U kaple, (7162), 14. 6. 1978, lgt., coll. Mrá-
ček Z., det. Škorpík M., 4 ex.; 2. 8. 1980, lgt., coll. Mráček Z., det. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 
– vřesoviště, (7162), 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 7. 6. 2007, lgt., coll. Křivan V., det. 
Škorpík M., 1 ex.; konice u Znojma, 91 – okraj lesa, (7162), 7. 6. 1991, lgt. Růžička T., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162), 1. 7. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 1. 6. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 
7. 6. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 7. 6. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 10. 6. 
1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 11. 6. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 3 ex.; 17. 5. 
1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 5 ex.; 20. 5. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 20. 5. 
1990, lgt., det., coll. Smolík J., 7 ex.; 21. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 7 ex.; 
22. 5. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 20. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 5. 1993, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 5. 1993, lgt., det., coll. Hozman P., 1 ex.; 28. 5. 1993, lgt., det. 
Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 28. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 9. 7. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 5. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 28. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 6. 1994, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 10. 5. 1995, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 5 ex.; 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 27. 5. 1997, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 7. 1990, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
maršovice, (6964d), 13. 6. 1984, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; mašovice, PP 
Šafářka, (7161b), 15. 6. 2001, lgt. Křivan V., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; načeratice, Načeratický 
kopec, (7162d), 17. 6. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; Znojmo, (7162), 19. 5. 1926, lgt. ?, 
det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1929, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Rozšířen od Španělska až po Mongolsko a Čínu v zóně listnatého a smí-
šeného lesa. Vzhledem k tomuto obrovskému areálu využívá širokou škálu biotopů, 
v Česku např. od xerotermních lesostepí na silikátovém podloží, až po zaplavovaná 
území v říčních nivách. V západních Čechách zjištěn na Plzeňsku např. u Březiny, 
Březového vrchu a Klabavy (kletečka 1980), ve středních Čechách byl zazname-
nán např. na Křivoklátsku (réBl 2010), Sedlčansku (TrMal 2008), v Dobřichovicích 
u Prahy (coll. M. Škorpík), u Zdic, Hředlí a Čelákovic (vše reJzek 2010), u Milovic 
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a Čelákovic (coll. MCL). V severních Čechách u Zákup (coll. M. Škorpík), na Čes-
kolipsku např. u Zahrádek, Jestřebí, Provodína, České Lípy a Mimoně (honců, ka -
Par 2003). Ve východních Čechách publikován od Hradce Králové (MikáT, háJek 
1999), Chocně (Poláček 1977), od Nové Vsi u Plchůvek (laiBner 1982), od České 
skalice (MikáT 2007), a z Broumovska (haMeT, vancl 2005). V jižních Čechách 
zjištěn např. u Soběslavi (coll. G. Novak), u Dráchova, Vodňan, Protivína, Veselí 
nad Lužnicí, Zlivi, Majdaleny, Hluboké nad Vltavou, Českých Budějovic, Hajnice 
u Mirochova a Vyšného atd. (vše kletečka 2009). Na Moravě byl zjištěn např. u Ří-
konína (hruŠka et al. 1995), v Brně (reiTTer 1870), na Břeclavsku např. u Dolních 
Věstonic, Křivého jezera, Květného jezera, v oblasti Soutoku, u Lanžhota, Nejdku 
a lednice (Bílý 1996). Dále zjištěn u Silůvek, a Pohořelic (lgt. et coll. M. Škorpík), 
u Bzence, Bohuslavic u Kyjova a Kunovic, (lgt. et coll. L. Kandrnál), Hodonína, 
Dubňan a Rohatce (lgt. et coll. J. Procházka), a Pouzdřan (lgt. et coll. J. Vávra). Na 
severní Moravě znám např. od Žulové (lgt. et coll. R. Gabriš), na Metylovické hůrce 
u Frýdlantu nad Ostravicí (lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Znalosti o jeho rozšíření na Znojemsku 
jsou nedostatečné. Pravděpodobně se vyskytuje všude na vhodných plochách s po-
rosty mladých osik v lesních okrajích a na zarůstajících silikátových stepích.

Biologické poznámky: Podmínkou výskytu je biotop s různými stádii sukcese ně-
které z jeho živných dřevin. Většina nálezů ze Znojemska pochází z oblasti stepních 
lad a vřesovišť z míst, kde se v xerotermních trávnících vyskytují náletové skupinky 
topolu osiky (Populus tremula), v jejichž okrajových částech rostou nízké výmladky. 
Za slunečního svitu brouci sedají především na nevyzrálých listech v terminální čás-
ti výmladků osik, čile přeletují a páří se. Agrilus pratensis byl zjištěn i ve středních 
polohách okresu (Lukov, Blížkovice), kde pro svůj vývoj využívá osiky rostoucí 
buď jako pionýrské dřeviny v ploše pasek, nebo v jižně exponovaných porostních 
stěnách a lesních lemech. GoTTwald (1968) a Bílý (2002) jej uvádějí rovněž z to-
polu černého (P. nigra) a t. bílého (P. alba), na výmladcích topolu bílého byl zjištěn 
např. u Pouzdřan (M. Škorpík observ.). 

Doba výskytu: Na Znojemsku se imága objevují v poslední dekádě května a mizí 
v začátku srpna. Dle pozorování z lokality Kraví hora připadá vrchol výskytu imág 
na druhou půli června.

ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá v trvalém snižování podílu přirozeně rostou-
cích topolů v lužních lesích a odstraňování tzv. plevelných dřevin z hospodářských 
lesních porostů. Chránit je nutno osikové porosty v okrajových lesních ekotonech 
a výmladky všech věkových stadií, které vrůstají do travnatých ploch. Při zásazích 
do větších osikových porostů (např. při péči o vřesoviště na Kraví hoře v NP Pody-
jí), je nutno vždy ponechávat skupiny mladších osik všech věkových kategorií.

Agrilus ribesi schaefer, 1946

NP Podyjí: lukov, 98 – intravilán, (7161), 23. 6. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 18. 6. 
2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 25. 7. 
1989, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – U Pivovaru, (7162), 11. 7. 
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2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Pod lesním závodem, (7162), 
25. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060), 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 4. 6. 1993, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 7. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 
6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 6. 1998, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1999, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 17. 5. 2000, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; mikulovice, zahrada, (7162b), 
18. 6. 1993, lgt. Kraus Z., det., coll. Vávra J., 1 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.

rozšíření: areál Agrilus ribesi není ještě dostatečně precizován. Dosud je znám pře-
devším z teplejších oblastí jižní, střední a východní Evropy, Zakavkazí, Kazachstánu 
a východní Asie. Dosud byl hlášen z teplejších oblastí Čech i Moravy. Ze středních 
Čech např. z Prahy-Malešic (reJzek 2010), ze Sedlčanska (TrMal 2008). V sever-
ních Čechách zjištěn např. v Chotovicích u Nového Boru (coll. J. Vávra) a u Boře-
tína na Českolipsku (honců, kaŠPar 2007). Z jižních Čech od Budče jej uvádí kl -
tečka (2009). Jako nový druh pro území České republiky byl zjištěn teprve v roce 
1974 v Brně (čechovský 1988), zjištěn např. též u Ladné (coll. RMM).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku jsou jeho nálezy ojedinělé, 
rozšíření na jihozápadní Moravě není dostatečně známo. Dá se předpokládat, že při 
případném systematickém výzkumu bude nalezen na mnoha dalších lokalitách v tep-
lejší části Znojemska např. na Ječmeništi a kdekoli v intravilánech obcí v Dyjsko-
-moravském bioregionu.

Biologické poznámky: Je možné, že se v Česku více rozšířil teprve ve druhé polo-
vině 20. století v souvislosti s postupně rostoucí plochou jeho nejčastějšího biotopu, 
kterým jsou na Znojemsku zanedbané zahrady. Zde se larvy vyvíjejí v neošetřova-
ných keřích rybízu černého (R. nigrum), který je jeho obvyklou živnou rostlinou. 
Většina nálezů imág pochází z listů rybízu černého, na lokalitě Hradiště u Znojma 
byla imága sbírána rovněž na listech rybízu červeného (R. rubrum) (lgt. et coll. M. 
Škorpík). Tento druh uvádí Bílý (2002) jako další živnou dřevinu, spolu s R. aureum 
a R. alpinum, jejichž zahradnické kultivary jsou u nás vysazovány k okrasným úče-
lům. Využití kultivarů různých druhů rybízů rovněž mohlo přispět k šíření Agrilus 
ribesi. Vznik specifického biotopu nevyužívaných zahrad nastartovala změna spole-
čenských a vlastnických poměrů po kolektivizaci zemědělství. Mnoho záhumenních 
parcel a zahrad ztratilo využití, takže tu postupně vznikaly optimální podmínky. 
V posledních letech však mnoho těchto ploch z krajiny opět postupně mizí a Agrilus 
ribesi se může stát vzácným. Bílý (2002) uvádí jako živnou rostlinu Agrilus ribesi 
též srstku angrešt (R. uva-crispa), která roste v přirozených populacích na otevře-
ných svazích, např. v okrajích suťových polí v údolí Dyje. Bude vhodné prověřit 
možnost výskytu jeho populace v těchto přírodních biotopech.

Doba výskytu: Od poloviny května do konce července, s maximem výskytu ve dru-
hé polovině června a začátkem července.

ohrožení a ochrana: Agrilus ribesi je ohrožen kultivací zanedbaných záhumenků 
a zahrad, včetně likvidace živných rostlin. Zachování těchto biotopů a jejich občasná 
údržba zajišťují další existenci Agrilus ribesi.
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Agrilus roscidus kiesenwetter, 1857
Ostatní lokality: Dyjákovičky, Ječmeniště, (7262b), 29. 7. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 
Vevčice, Vevčická stráň, (7062a), 9. 3. 2008, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex praepupa in Rosa 
canina).

rozšíření: Rozšířen v teplých oblastech Evropy, především v mediteránu a sub-
mediteránu. Jeho areál dále zahrnuje středozemní část severní Afriky, Zakavkazí, 
Blízký východ a Irán. Jižní Moravou pravděpodobně probíhá severní hranice jeho 
rozšíření a nálezy jsou ojedinělé. Jako nový pro území Československa byl zjištěn 
teprve v roce 1948 z Kováčovských kopců na Slovensku (heyrovský 1949). Z Břec-
lavska jej uvádí Bílý (1996), např. z Ladné, z Lednice, z Květného jezera, z Podiví-
na, z Břeclavi, z Cahnova a od Randezvous (Bílý 1996). Nalezen byl též Pouzdřan 
(lgt. D. Černý, coll. J. Vávra).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Ve sledovaném území byl zjištěn zatím jen 
dvakrát. Jeho výskyt je možno předpokládat ve východní části Znojemska v exten-
zivních ovocných sadech a na zarůstajících stepních lokalitách např. v Krhovickém 
krystaliniku a na Ječmeništi.

Biologické poznámky: Jedno imágo bylo sklepáno v odpoledních hodinách z větve 
kulturní formy třešně ptačí (Prunus avium) na Ječmeništi (lgt. Z. Kraus). Vávra vy-
choval imágo z růže šípkové (Rosa canina) rostoucí na xerotermním biotopu u Ve-
včic (J. Vávra pers. comm.), přičemž tato rostlina dosud nebyla publikována jako 
živná. Jde o polyfágní druh krasce (Bílý 2002), preferující živné rostliny z čeledi 
růžovitých (Rosaceae) a to nejen pěstované ovocné odrůdy. Na Břeclavsku (Podivín 
env.) bylo množství imág chyceno na trnce (Prunus spinosa) (lgt. V. Kubáň, coll. 
NMP). Ze svídy krvavé (Swida sanquinea) byl vychován ze stejné lokality (lgt. S. 
Bílý, coll. NMP). GoTTwald (1968) jej uvádí ze slivoní (Prunus spp.), hrušní (Pyrus 
spp.), jabloní (Malus spp.) a mandloní (Amygdalus sp. = nejspíše Prunus dulcis). 
Na stejné dřevině (Amygdalus sp.) byl sbírán i v Kamenici nad Hronom (havelka 
1964). horion (1955) udává jako živné dřeviny i hlohy (Crataegus sp.) a jeřáb muk 
(Sorbus aria). Jako další živné dřeviny uvádí Bílý (2002) meruňku (P. armeniaca), 
mahalebku (P. mahaleb), višeň (P. cerasus), broskvoň (P. persica), hrušeň obecnou 
(Pyrus communis), dub letní (Quercus robur), ochmet evropský (Loranthus euro-
paeus) a brslen evropský (Euonymus europaea). Posledně zmíněná dřevina byla 
potvrzena odchovem čtyř imág z Ladné u Břeclavi (lgt. et coll. J. Habarta, det. J. 
Marek). Muskovits, hegyessy (2002) výčet rozšiřují o habr obecný (Carpinus betu-
lus), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a hrušeň polničku (P. pyraster). Ověřit 
výskyt a zjišťovat rozšíření Agrilus roscidus ve sledované oblasti bude vhodné na 
předem vytipovaných, extrémně teplých lokalitách, např. na Hradišťských terasách 
u Znojma, na xerotermních pastvinách na Hnanicku či Popicku a na pahorcích Kr-
hovického krystalinika. V úvahu přicházejí rovněž slunné lesní lemy s polykormony 
trnky ve zbytcích lužních porostů na Travním Dvoře, ale i zanedbané zahrady a sady 
v nejníže položených částech okresu, zejména v Dyjsko – moravském bioregionu.

Doba výskytu: Jediný údaj odchytu imága pochází z konce července.

ohrožení  a  ochrana: Vzhledem k nevyjasněným nárokům na biotop a prostředí 
vývoje larev, není možno stanovit přesně typy ohrožení a účinná opatření ochrany. 
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Preferuje extrémně teplé lokality s rozvolněnými porosty dřevin čeledi růžovitých 
(Rosaceae).

Agrilus salicis j. Frivaldszky, 1877
NP Podyjí: konice, 73 – vřesoviště, (7162), 25. 5. 1993, lgt., det., coll. Hozman P., 1 ex.

rozšíření: Je rozšířen v teplejších oblastech západní, střední, jižní a východní Evro-
py po Balkán, Ukrajinu a Kazachstán. V jižních Čechách zjištěn na Třeboňsku např. 
u Stříbřece, Horusic a Třeboňě (kletečka 2009). Na Moravě byl zjištěn u Lanžhota 
(lgt. B. Kunovský a M. Klekner), u Bzence-Přívozu (lgt. et coll. L. Kandrnál) a Ve-
selí nad Moravou (lgt. et coll. J. Habarta). Agrilus salicis byl v území zjištěn dosud 
pouze jednou na Havranickém vřesovišti. Nález byl dokumentován formou „zprávy 
z výzkumu“ (hozMan 1993) a není jej možno revidovat z důvodu nedostupnosti ma-
teriálu.
předpokládaný výskyt na znojemsku: Je možno hledat především v aluviích Dyje 
a Jevišovky na místech se zbytky porostů měkkého luhu a dostatkem různorodých 
porostů živných dřevin. Jde především o okolí Travního Dvora a okolí toku Dyje 
pod Krhovicemi.
Biologické poznámky: Potvrdit jeho výskyt na nejpravděpodobnější vytipované 
lokalitě se zatím nepodařilo, i když výskyt je zde možný. Na Třeboňsku a na sloven-
ském Záhorí jsou jeho stanovištěm zejména okraje mokřadů a rybníků s pozvolným 
litorálním pásmem (M. Škorpík observ.). Zde rostou rozložité keře vrby popelavé 
(Salix cinerea) a v. ušaté (S. aurita), jež jako časté živné dřeviny uvádí Bílý (2002). 
Takové biotopy se na Znojemsku vyskytují nejen v aluviu Dyje pod Znojmem, na 
Travním Dvoře, ale např. i v Oleksovické mokřině a kolem lesních rybníků v západ-
ní části území. GoTTwald (1968) jej z Moravy neuvádí, jako živné dřeviny zmiňuje 
vrbu ušatou (S. aurita) a jívu (S. caprea). Velké množství imág bylo sbíráno na vrbě 
rozmarýnolisté (S. rosmarinifolia) rostoucí v sezónně vysychajících alkalických 
mokřadech ve středním Maďarsku v oblasti NP Kiskunság (lgt. et coll. M. Škorpík). 
Muskovits, hegyessy (2002), tuto vrbu jako živnou dřevinu z Maďarska neznají, 
uvádějí však kromě výše zmíněných druhů též vrbu košíkářskou (S. viminalis). Jako 
živnou dřevinu udává vrbu rozmarýnolistou (S. rosmarinifolia) curleTTi (1994).

Doba výskytu: Jediný údaj pochází z konce května.

ohrožení a ochrana: V podmínkách Znojemska jsou potenciální stanoviště vzácná 
a nepříliš rozsáhlá a je nutno chránit zejména společenstva s výskytem keřových 
kulovitých vrb před přímou likvidací, poškozováním, mokřadní deprese pak před 
vysoušením a zasypáváním.

Agrilus sinuatus sinuatus (a. g. olivier, 1790)
NP Podyjí: Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 2. 3. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (ex praepupa); 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; onšov, 7 – alej u silnice do Vranova, (7061), 12. 3. 1992, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver in Sorbus aucuparia); Čížov, 28 – Hardeggské skály, (7161), 1. 4. 1988, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver); znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 1993, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex. (ex larva); 4. 1993, lgt., det., coll. Mráček Z., 1 ex. (ex praepupa); 25. 4. 1993, 
lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex. (ex pupa); 1. 5. 1993, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 5. 2. 1996, lgt., 
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det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex praepupa); 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 12. 5. 2003, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 29. 5. 2003, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 31. 5. 2003, lgt., det., coll. Vláčil V., 
4 ex.; 10. 6. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; 17. 6. 2003, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; Znojmo-
-hradiště, 61 – zahrady, (7162), 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví 
hora, (7162), 4. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larva).

Ostatní lokality: dyje, svahy k Dyji, (7162d), 4. 6. 1984, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. 
MZM, 1 ex.; jevišovice, U Starého Zámku, (7062a), 6. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. 
(cadaver).

rozšíření: Areál se rozkládá po většině evropského kontinentu, včetně Velké Britá-
nie. Agrilus sinuatus je rozšířen od Portugalska až po Turecko, Irán a Kazachstán. 
Vyskytuje se v celém území ČR v nížinách a nižších částech pahorkatin (Bílý 1989). 
V západních Čechách zjištěn např. V Plzni-Borech, v Krasíkově a v PR Lopata 
u Šťáhlavic (kejval et al. 2006). Ve středních Čechách nalezen např. na Sedlčansku 
(TrMal 2008), v Českém krasu (Špryňar et al. 2003), v Praze-Tróji a v Praze-Libni 
(strejček 2005), v Divoké Šárce, Radotíně (reJzek 2010), na Závisti u Zbraslavi 
a u Benešova (Fleischer 1927–30), v PR Zvolská Homole u Vraného nad Vlta-
vou (Pecina 1980), u Rakovníka (havelka 1949) a na Křivoklátsku (lgt. et coll. 
M. Škorpík). V severních Čechách žije např. na Malém Bezdězu (honců, kaŠPar 
2007), a na Českolipsku u Zákup (coll. M. Škorpík), ve východních Čechách zjištěn 
např. v Horním Jelení a Vysokém Mýtě (Poláček 1977). V jižních Čechách nale-
zen např. u Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Jindřichova Hradce, Třeboně, Českých 
Budějovic, Kunžaku a Byňova (vše kletečka 2009). Na Moravě je znám z Brna 
(reiTTer 1870), od Prostějova (zouFal 1922), kubáň (1979) jej uvádí z Vyškova, 
Pavlovských kopců a od Znojma. V Bílých Karpatech byl zjištěn v NPR Jazevčí, 
NPR Zahrady pod Hájem a PP Žerotín (konvička, vávra 2008). Znám je též z Ve-
selí nad Moravou, Blatničky, Velké nad Veličkou a Kunovic (lgt. et coll. J. Habarta). 
Byl sbírán i na Skalkách u Sedlece (lgt. et coll. M. Škorpík), u Pouzdřan (lgt. et coll. 
J. Vávra), v Buchlovicích a Březolupech (lgt. et coll. L. Kandrnál) a v Dubňanech 
u Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka). Na severní Moravě byl sbírán např. na Tři-
necku (szoPa 2007), v PP Kamenná u Staříče (ŠiGuT, roháčová 2007) a v centru 
Ostravy (lgt. et coll. J. Vávra).
předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Na Znojemsku zřejmě dosti rozšířený, 
konkrétní data však chybí. Vyskytuje se běžně i na dřevinách rostoucích v městské 
zástavbě a v extenzivních sadech (viz níže).
Biologické poznámky: Jeho přítomnost na lokalitě je možno zjistit i podle starých 
požerků. V intravilánech sídel se larvy vyvíjejí v soliterně rostoucích nebo alejových 
okrasných hlozích (Crataegus spp.). Takto byl potenciální výskyt zjištěn například 
v intravilánech Jevišovic, Znojma, Miroslavi, Hevlína, Jaroslavic, Lukova atd. Ve 
Znojmě byl zjištěn i na hlozích rostoucích v městské zástavbě v ulicích s intenzivní 
dopravou a na vyasfaltovaných plochách (M. Škorpík observ.). Na Znojemsku jsou 
nejčastější zjištěnou živnou dřevinou hlohy (Crataegus spp.) a na vhodných lokali-
tách (např. Hradiště u Znojma a Kraví hora) také mišpule obecná (M. germanica). 
Pozoruhodný je nález larev v osluněném kmínku endemické dřeviny – jeřábu harde-
ggského (S. hardeggensis) na hřbetu ostrožny Ledových slují, přičemž byla dvě imá-
ga dochována (viz výše).Vývoj probíhá v živém kmeni a silnějších větvích dřevin 
čeledi růžovitých (Rosaceae). Imága sedají na listech a větvích živných rostlin (sz -



159

Pa 2007). Byla pozorována i zvýšená aktivita samic v odpoledních hodinách před 
bouřkou na kmenech okrasných hlohů v centru Ostravy (J. Vávra observ.), nejspíše 
související s kladením vajec. Výletové otvory byly zjištěny na hlozích (Crataegus 
spp.), hrušních (Pyrus spp.), jabloni (Malus sp.), larva pak v jeřábu (Sorbus sp.) a 
hrušni (Pyrus sp.) (vše M. Škorpík observ). kubáň (1979) udává jako živné dřeviny 
hrušeň (Pyrus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), j. muk (S. aria) a hloh (Cratae-
gus sp.). GoTTwald (1968) navíc uvádí mišpuli obecnou (Mespilus germanica), a 
kdouloň obecnou (Cydonia oblonga). Bílý (2002) rozšiřuje pro střední Evropu spek-
trum živných rostlin ještě o skalník celokrajný (Cotoneaster integerrima) a jeřábu 
oskeruši (Sorbus domestica). Jako častou živnou dřevinu v pražském okolí uvádí 
reJzek (2010) různé druhy skalníků (Cotoneaster spp.). 

Doba výskytu: Imága jsou sbírána jen ojediněle, většina dokladů pochází z chovu. 
Imága chycená v přírodě byla sbírána od poloviny května do poloviny června

ohrožení a ochrana: V extenzivních sadech a zpustlých zahradách (např. Hradišť-
ské terasy) není ohrožen, pokud se podaří zachovat současný stav biotopu. Pod-
mínkou je extenzivní údržba (prosvětlování živných rostlin), dosadba a doplňování 
ovocných dřevin vhodným materiálem starých odrůd. Ohrožen není ani v okrasných 
výsadbách hlohů, či ve stromořadích s jeřábem ptačím v případě jejich údržby a do-
plňování. Na přírodě blízkých biotopech v lesních porosten NP je jeho trvalá exis-
tence podmíněna přítomností rozrůzněných porostů, s přirozeným výskytem světlin, 
lesostepních partií a vhodných živných dřevin.

Agrilus subauratus subauratus gebler, 1833
NP Podyjí: podmolí, 52 – Šobes, (7161), 27. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; popice, 77 
– vřesoviště, (7162), 19. 6. 1993, lgt., coll. Mikát M., det., Bílý S., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 
– Kraví hora, (7162), 16. 5. 1989, lgt. Smolík J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 7. 6. 1989, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 17. 5. 1990, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 21. 5. 1990, lgt., det., coll. 
Smolík J., 2 ex.; 22. 5. 1990, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 27. 5. 1990, lgt., det., coll. Smolík J., 
1 ex.; 22. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.; 23. 4. 1993, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex 
praepupa); 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 28. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 18 ex. 
6. 6. 1993, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 10 ex.; 6. 6. 1993, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. 
JMM, 3 ex.; 7. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 9. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
16. 6. 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 19. 6. 1993, lgt. et coll. Mikát M., det., Bílý S., 1 ex.; 
22. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 28. 5. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 21. 6. 1994, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 22. 5. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 7. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 15. 6. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 17. 6. 1997, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 2 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; mo-
ravský krumlov, (6963b), 17. 5. 1964, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.

rozšíření: Prvek mírného pásma rozšířený v západní, středí a severní Evropě, přes 
evropskou část Ruska až po Kazachstán a na západní Sibiř. V Česku žije zejména 
v pahorkatinách (Bílý, 1989). V západních Čechách žije např. na Plzeňsku v PR 
Kamenný rybník (kejval et al. 2006), v Plzni-Bolevci (zahradnický et al. 2004), na 
Březovém vrchu a u Ostré hůrky (kletečka 1980). Ve středních Čechách byl zjiš-
těn např. v Klánovicích u Prahy (havelka 1948), na Sedlčansku (TrMal 2008), ve 
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Zdicích (reJzek 2010), v Praze-Jirnech a u Rakovníka (Fleischer 1927–30) a u Rož-
mitálu (coll. M. Škorpík). V severních Čechách žije např. v České Lípě (honců, 
kaŠPar 2007), ve východních Čechách např. v Hradci Králové (MikáT, háJek 1999). 
Mnoho lokalit je známo z jižních Čech např. Týn nad Vltavou, Soběslav, Protivín, 
Veselí nad Lužnicí, Majdalena, Šalmanovice, Chlum u Křemže, Vyšenské kopce, 
Trocnov, České Budějovice (vše kletečka 2009). Na Moravě zjištěn např. u Pros-
tějova (zouFal 1922), u Vyškova (kubáň 1978), Boskovic (reiTTer 1870), u Brna 
a Moravských Budějovic (Fleischer 1927–30). Na Vysočině znám z více lokalit, 
např. u Říkonína (hruŠka et al. 1995) a z Hamer u Žďáru nad Sázavou. Sbírán též 
u Staměřic na Hranicku a u Bzence-Přívozu (lgt. et coll. J. Habarta). V severní části 
Moravy sbírán ve Skalici u Frýdku-Místku (nohel 1976), u Potštátu a Hranic na 
Moravě (lgt. et coll. A. Sedláček), u Vápenné (lgt. et coll. R. Gabriš), v Polance nad 
Odrou, Hodoňovicích, Plesné u Ostravy, Dolní Lhotě, Košatce u Jistebníku a v Bí-
lovci (vše lgt. et coll. J. Vávra), v Ostravě-Porubě, na Metylovické hůrce u Frýdlantu 
nad Ostravicí a ve Starých Hamrech (lgt. et coll. T. Sitek).
předpokládaný výskyt na znojemsku: Rozšíření Agrilus subauratus subauratus 
na Znojemsku není dostatečně prozkoumáno. Výskyt nutno ověřovat zejména na 
vhodných sukcesních plochách s výskytem jívy a mladých porostů osik např. ve vy-
těžených lomech a pískovnách a na zarůstajících stepních ladech.
Biologické poznámky: Populace Agrilus subauratus subauratus je na Znojemsku 
rozdělena podle živné dřeviny do dvou ekologických forem. Forma žijící na jívě 
(Salix caprea) byla nalezena pouze dvakrát po jednom exempláři u Blížkovic a Mo-
ravského Krumlova. Bionomické poznámky a vývoj larev této formy publikoval 
kubáň (1978). Bionomie formy, jejíž živnou dřevinou je topol osika (Populus tre-
mula) není ještě podrobněji prozkoumána, osiku jako živnou dřevinu však uvádí již 
schaeFer (1949). V letech 1991–1994 se v periodě vysokých teplot ve vegetačním 
období a sezónního vláhového deficitu stresujícího mateřské rostliny se značně zvý-
šil počet současně se vyskytujících imág (M. Škorpík observ.). Brouci od poloviny 
května až do konce června sedali ve větším množství za slunečního žáru v chrá-
něných polohách na listech spodních větví osik. V kmínku osiky byly zjištěny dva 
mrtvé, nevykousané exempláře v kukelních komůrkách (lgt. et coll. M. Škorpík). 
Pozorování imág na osice od Křemže u Českého Krumlova uvádí kletečka (2009). 
Jednotlivé exempláře této formy jsou na lokalitách u Znojma v průměru menší než 
imága z jív, a mají převážně bronzovozeleně, až bronzově zbarvené krovky na rozdíl 
od exemplářů se zlatozelenými krovkami, které žijí na jívách. Příčinou těchto roz-
dílů může být např. jiná kvalita výživy larev a též vyšší teplota prostředí při kuklení 
na vřesovištních lokalitách. GoTTwald (1968) uvádí jako další dřeviny, na nichž byl 
sbírán, také vrbu ušatou (S. aurita) a v. nachovou (S. purpurea). Bílý (2002) dále 
uvádí vrbu hlošinovitou (S. elaeagnos,) a v. černající (S. myrsinifolia). Vývoj Agrilus 
subauratus v obou těchto druzích vrb přichází v Česku, vzhledem k jejich vzácnosti 
a lokálnímu výskytu, v úvahu jen výjimečně.
Doba výskytu: Od poloviny května do konce července. Imága vyvíjející se v osi-
kách mají maximum výskytu ve druhé polovině června.
ohrožení a ochrana: Na současně známých lokalitách pravděpodobně není ohro-
žen. Je důležité, aby byly zachovány oba typy biotopů. Musí být zachována dosta-
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tečná plocha, věková a prostorová rozrůzněnost porostů osik na vřesovištích a musí 
být též chráněny soliterní osluněné keře jív a dalších druhů vrb v krajině s bohatou 
strukturou rozptýlené zeleně.

Agrilus sulcicollis lacordaire, 1835

NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 27. 5. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; vranov 
nad dyjí, 8 – střelnice, (7161), 25. 6. 1992, lgt., det., coll. Vrabec V., 2 ex.; 28. 7. 1997, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; lesná, 101, (7161), 25. 5. 1993, lgt., det. coll. Hozman P., 1 ex.; Čížov, 100 – Hroma-
dy dřeva v obci, (7161a), 10. 6. 2004, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. 2004, lgt. 
Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 23. 6. 1991, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 23. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská step, (7161), 
10. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 34 – Gáliš, (7161), 30. 6. 1991, lgt., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 1 ex.; 30. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 30. 6. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 4. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 7. 7. 1993, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 4. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
25. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V.,1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 27. 6. 2001, lgt., 
det., coll. Křivan V.,1 ex.; 27. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; lukov, 39 – Ostroh, (7161), 1. 7. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bí-
lý S., 1 ex.; lukov, 38 – Příčky, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 98, (7161), 
23. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 27. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; podmolí, 44 
– U milíře, (7161), 20. 5. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 9. 5. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 48 – Hájka, (7161), 8. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; hnanice, 86 – Fládnitzká cesta, (7261), 30. 5. 2004, lgt., Stejskal R., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
podmolí, 97 – Podmolí env., (7161), 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; podmolí, 97, (7161), 
11. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 25. 5. 1993, lgt., det. coll. Hoz-
man P., 1 ex.; 20. 6. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
3. 6. 1994, lgt. et coll. Mikát M., det. Bílý S., 1 ex.; 12. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, 
lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 8. 6. 1996, lgt., det., coll. 
Rébl K., 1 ex.; 2. 5. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 94 – Hnanice env., (7161), 30. 4. 
1998, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; hnanice, 
94, (7261), 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; mašovice, 58 – Mločí údolí, (7161), 21. 5. 1993, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; havraníky, 93, (7162c), 6. 6. 1993, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; popice, 72 – cesta na 
Sealsfieldův kámen, (7162), 5. 5. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – Havranické vře-
soviště, (7162), 13. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 9. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; 
znojmo-hradiště, 61 – nad lomem, (7162), 4. 5. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Znojmo-hra-
diště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 26. 12. 1989, lgt. Kobylák J., 
det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 21. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 29. 5. 
1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 4. 5. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 15. 5. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví 
hora, (7162), 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 5. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 
6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; božice, (7163), 22. 6. 1980, lgt. Kobylák F., det. Křivan V., 
coll. JMM, 2 ex.; moravský krumlov, Krumlovské slepence, (6963b–6964a), 12. 5. 2005, lgt., 
det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; moravský krumlov, (6963), ?, ex coll. Dr. Jagemann, det. Škor-
pík M., coll. MZM, 5 ex.; moravský krumlov, (6963d), 31. 5. 1995, lgt. Mocek B., det. Krátký J., 
coll. MVC, 1 ex.; olbramovice, Leskoun, (6964c), 30. 5. 1992, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. 
MZM, 1 ex.; suchohrdly u Znojma, (7162b), 13. 6. 1931, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 
Znojmo, (7162), 1926, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1926, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 
1 ex.; 1927, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1930, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.; 1931, 
lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 20. 5. 1964, lgt., Hrozinka I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; 
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19. 4. 2000, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 1. 5. 2000, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 21. 5. 2000, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

rozšíření: Rozšířen na většině území Evropy v zóně opadavého listnatého lesa, 
včetně Velké Británie a jižní Skandinávie. Agrilus sulcicollis je v Česku jedním 
z nejběžnějších prvků fauny čeledi Buprestidae v doubravách. V západních Čechách 
je znám např. ze Zábělé, z Obory a Bolevce na Plzeňsku a též z Rokycan (kleTe -
ka 1980). Ve středních Čechách zjištěn např. u Kačiny (coll. MCL), na Sedlčansku 
(TrMal 2008), v Českém krasu (Špryňar 2003), na Křivoklátsku (réBl 2010), 
u Zbraslavi (reJzek 2010), Klánovic u Prahy (havelka 1948), u Nižbora, Běchovic 
a Čelákovic (Fleischer 1927–30) a u Kutné Hory (Bauer, Bauer 2008). V severních 
Čechách např. od Břehyně a Hamru na Jezeře (honců, kaŠPar 2007), ve východních 
Čechách např. u Trusnova, Skořenic, Jaroslavi, Žamberka, Ústí nad Orlicí a Vyso-
kého Mýta (vše Poláček 1977), u České Skalice (MikáT 2007), a na Broumovsku 
(haMeT, vancl 2005). V jižních Čechách hojný zejména v Třeboňské a Budějovické 
pánvi, např. u Suchdola nad Lužnicí, Chlumu u Třeboně, rybníka Rožmberk, u Ve-
selí nad Lužnicí, Hluboké nad Vltavou, Kratochvíle, na Vyšenských kopcích, dále 
též u Písku, Dráchova, Bavorova, Vodňan atd. (vše kletečka 2009). Na Moravě žije 
např. na Břeclavsku (schlaghamerský 2000), u Lanžhota, Lednice, na Cahnově, 
u Nejdku, Mikulova, u Randezvous, u Poštorné, na Pavlovských vrších aj. (Bílý 
1996) a u Klentnice (szoPa, Tomčík 2008). Je známý i od Popic na Hustopečsku 
(coll. MZM), od Bzence, Bohuslavic u Kyjova, Kněžpole a Tlumačova, (lgt. L. Kan-
drnál) a z Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka). Sbírán byl u Žďáru nad Sázavou (lgt. 
et coll. J. Vávra), dále zjištěn v Ostrově u Macochy (haMeT et al. 2009) a u Říkonína 
(hruŠka et al. 1995), na Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí a v Luhačovi-
cích (lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Nálezy na Znojemsku pocházejí především 
z NP Podyjí, ale je běžný i v doubravách ve východní a severovýchodní části Zno-
jemska. Agrilus sulcicollis je zřejmě plošně rozšířen v polesí Purkrábka, v porostech 
Miroslavské hrásti a v Krumlovském lese.

Biologické poznámky: Vývoj dle Bílého (2002) probíhá především v opadavých 
druzích dubů (Quercus cerris, Q. frainetto, Q. petraea, Q. pubescens, Q.suber, Q. 
robur) a v buku lesním (Fagus sylvatica). Imága byla dochována z lokality Bučín 
u Tetčic (okr. Brno venkov) z odříznutých silných bukových větví (lgt. et coll. M. 
Škorpík). curleTTi (1994) zmiňuje i další živnou dřevinu – kaštanovník setý (Casta-
nea sativa). Agrilus sulcicollis se zřejmě nevyvíjí na stálezelených druzích dubu, 
a proto se nevyskytuje v nejteplejších částech mediteránní oblasti. Imága naletují 
v červnu na skládky dubového dřeva a často se líhnou i v domácnostech z palivové-
ho dříví (M. Škorpík observ.). Jako přenašeče tracheomykózních onemocnění dubů 
jej zmiňuje zach (1994). K lokálnímu dočasnému zvýšení populační hustoty přispí-
vají holosečně vytěžené porosty doubrav, kde vývoj probíhá v pařezech a potěžeb-
ních zbytcích.

Doba výskytu: Od první dekády května, do konce července.

ohrožení a ochrana: Hypoteticky je ohrožen trvalým snižováním zastoupení dubu 
jako cílové dřeviny v hospodářských lesích. Výskyt jeho populací je vázán na trva-
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lou existenci starších listnatých porostů, nejvíce prosperují populace v teplomilných 
doubravách.

Agrilus suvorovi obenberger, 1935
NP Podyjí: lukov, 98 – Louka pod obcí, (7161), 27. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
17. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 14. 6. 1978, lgt., coll. 
Mráček Z., det. Škorpík M., 2 ex.; jaro 1993, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 3 ex. (ex 
larvae); 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 5. 6. 1993, lgt., coll. Mikát M., det. Bílý S., 2 ex.; 
19. 6. 1993, lgt., coll. Mikát M., det. Bílý S., 2 ex.; konice, 91 – Konice, (7162), 19. 7. 2004, lgt. 
Smolík J., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 1. 6. 1988, lgt., 
det. Kraus Z., coll. JMM, 3 ex.; 7. 6. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 6. 5. 1990, lgt. Koby-
lák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 20. 5. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 20. 6. 
1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 20. 6. 1990, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 2. 11. 
1992, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex. (ex larvae); 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 5. 1993, 
lgt., det., coll. Hozman P., 1 ex.; 28. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 25 ex.; 6. 1993, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 8 ex.; 6. 6. 1993, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 6. 6. 1993, lgt. Kobylák J., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 7 ex.; 19. 6. 1993, lgt., coll. Mikát M., det. Bílý S., 2 ex.; 19. 6. 1993, 
lgt., det. Mikát M., coll. MVC, 1 ex.; 25. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 6. 1994, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 6 ex.; 2. 6. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; 16. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 16. 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 6 ex.; 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 1. 6. 1996, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 21. 6. 1996, lgt., det., Hájek J., coll. NMP, 2 ex.; 11. 6. 2000, lgt., 
det., coll. Křivan V., 1 ex; 3. 7. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 15. 5. 2003, lgt. Smolík J., 
det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 15. 6. 2003, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 15. 7. 2004, lgt. 
Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

Ostatní lokality: retz, Mitterberg, (7261c), 18. 6. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, 
(7162), 1984, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.

rozšíření: Vyskytuje se ve velké části Evropy (včetně jižní Skandinávie) a zasahuje 
přes Sibiř až do Přímoří, Koreje a Severní Číny. V Česku žije tam, kde se vyskytují 
vhodné biotopy, zejména v lužních oblastech (Bílý 1989), nebo větších porostech 
živných dřevin. Ve středních Čechách žije např. v Praze-Malešicích, Praze-Řepo-
ryjích a Klánovicích (reJzek 2010), na Sedlčansku (TrMal 2008), ve východních 
Čechách např. u Chocně (horák, adamová 2009), u Hradce Králové (MikáT et al. 
1999), a Nové Vsi u Plchůvek (laiBner 1982). V jižních Čechách např. u Veselí 
nad Lužnicí, Frahelže, Horusic, Lužnice, Majdaleny, Trpnouz, Českých Budějovic 
a Lhenic (vše kletečka 2009). Na Moravě byl zjištěn např. na Břeclavsku u Ledni-
ce a Ladné (Bílý 1996), u Břeclavi (lgt. M. Škorpík) a Mušov (lgt. et coll. J. Vávra). 
Dále jsou známy např. lokality: Miňůvky na Kroměřížsku (Mackovčin et al. 2002), 
Uherské Hradiště, Kunovice a Tlumačov (lgt. et coll. L. Kandrnál), Adamov (coll. 
MCL) a Hodonín (lgt. et coll. J. Procházka). Na Vysočině byl sbírán např. ve Vladi-
slavi a Štěměchách (lgt. et coll. V. Křivan). Na severní Moravě žije u Ostravy-Přívo-
zu, (lgt. et coll. J. Vávra) a na Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí (lgt. et 
coll. T. Sitek). Na Znojemsku byl zjištěn v NP Podyjí na několika lokalitách ve dvou 
oblastech – na východním okraji NP a u Lukova. Biotop rakouské lokality Mitter-
berg u Retzu je velmi podobný biotopu lokality Kraví hora.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Dosud nebyl nalezen na stanovištích luž-
ního lesa východně od Znojma, kde se velmi pravděpodobně vyskytuje na více mís-
tech.
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Biologické poznámky: Jako typické stanoviště Agrilus suvorovi jsou uváděny za-
chovalé lužní lesy (Bílý, 1989). Ve sledovaném území byl opakovaně zjišťován 
v silných populacích na xerotermních biotopech znojemských vřesovišť, kde nevy-
užívaná pastvina prochází sukcesí náletových dřevin. Samice kladou snůšky vajíček 
nejčastěji na osluněné kmeny 10–15letých osik (Populus tremula), a to především na 
okrajové jedince náletových skupin a vzrostlých polykormonů. Jde především o dře-
viny, které jsou fyziologicky oslabeny a skupinový žír urychlí jejich zánik (M. Škor-
pík observ.). Podrobné biologické poznámky k vývojovému cyklu podává kletečka 
(2009). Vysokou populační hustotu Agrilus suvorovi bylo možno pozorovat na Kraví 
hoře a v okolí Popic v první polovině devadesátých let (viz výše). Porosty živné 
dřeviny byly tehdy stresovány velmi suchým a teplým průběhem vegetačních sezón, 
v pěti po sobě jdoucích letech (1990–1994). Jako další živné dřeviny uvádí Bílý 
(2002) naše domácí druhy topol bílý (P. alba) a topol černý (P. nigra), jakož i intro-
dukované taxony (P. × canadensis a P. deltoides).

Doba výskytu: Od poslední dekády května do druhé dekády července, s maximem 
výskytu kolem poloviny června

ohrožení a ochrana: Ohrožení může spočívat v likvidaci náletových porostů osik 
na xerotermních vřesovištních lokalitách, v prostoru mezi Znojmem a Retzem. Při 
údržbě vřesovišť je vždy nezbytné část porostů v různých věkových stadiích na lo-
kalitách ponechat. Na všech potenciálně vhodných lokalitách (rozvolněné lužní po-
rosty, opuštěné lomy a pískovny, bývalé vojenské prostory atd.) je nezbytné chránit 
rozvolněnou strukturu porostů dřevin a průběžně ji obnovovat.

Agrilus viridicaerulans rubi schaefer, 1837
Ostatní lokality: Vevčice, Vevčická stráň, (7062 a), 7. 2006, lgt. Kraus Z., det. Kubáň V., coll. 
NMP, 1 ex. (kubáň in prep.)

rozšíření: Taxon byl zjištěn především na Balkáně, ale i v západní části Středoze-
mí, od Alžírska přes Iberský poloostrov po Francii a celou Itálii. Ve střední Evropě 
dosud zjištěn v Německu v Porýní-Falci (niehuis 2004) a v Maďarsku. Z Česka jej 
prvně uvedl GoTTwald (1968), zároveň však oba nálezy (Závist a Rakovník) odmítl 
jako záměnu lokalit. Jeho výskyt v Čechách však není zcela vyloučen vzhledem 
k nálezu na Znojemsku (viz výše) i vzhledem k faku, že střední Čechy byly v mi-
nulosti (při existenci pastevního využití krajiny) refugiem více druhů teplomilných 
krasců (např. Acmaeodera degener, Capnodis tenebrionis, A. millefolii, atd.).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Rozšíření na Znojemsku lze jen těžko před-
pokládat. Potenciální vhodné lokality leží v Krhovickém krystaliniku a měly by být 
charakteristické krátkostébelným stepním porostem a osluněnými keři živné dřeviny. 

Biologické poznámky: Lokalita u Vevčic je pozoruhodným stepním biotopem s vý-
skytem velmi kvalitních krátkostébelných xerotermních trávníků. Byly zde nalezeny 
další, velmi významné druhy teplomilného hmyzu vázaného na stepní keře, např. 
Agrilus roscidus a Anthaxia olympica. Imágo bylo sbíráno z listu ostružiníku sivého 
(Rubus caesius). GoTTwald (1968) uvádí jako živné dřeviny ostružiník křovitý (Ru-
bus fruticosus) a ostružiník sivý (R. caesius). 
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Doba výskytu: Na našem území je výskyt pravděpodobný od konce června do vr-
cholného léta.
ohrožení  a  ochrana: Vzhledem k ojedinělosti nálezu na našem území je obtížné 
cokoli uvést k jeho ohrožení. Biotopem jsou zde zřejmě nejsušší a nejteplejší partie 
stepí, zarůstající (díky absenci pastevního managementu) nízkými keři ostružiníků. 
Tato místa je nezbytné chránit a ostružiníky při údržbě lokalit odstraňovat jen po 
částech.

Agrilus viridis viridis (linnaeus, 1758)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 6 – Hamerské vrásy, (7161), 10. 3. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex. (ex larvae); vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7161), 7. 1994, lgt. Hájek J., det. Bílý S., coll. 
NMP, 1 ex.; 1. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 20. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 20. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 10. 6. 1997, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Čížov, 10 – Pašerácká stezka, (7161), 1989, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 3 ex. (ex larvae – Fagus sylvatica); Čížov, 18 – Keple, (7161), 9. 6. 1991, lgt. Růžička T., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 16. 7. 1991, lgt. Růžička T., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 
33 – Pyramida, (7161), 17. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, 
(7161), 10. 7. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 17. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 
30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 39 
– Nový Hrádek, (7161), 1. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 39 – Ostroh, (7161), 1. 7. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 98, (7161), 22. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
lukov, 38 – Příčky, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 44 – U milíře, 
(7161), 8. 6. 1991, lgt. Růžička T., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 57 – Písky, (7161), 15. 7. 
2003, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 27. 6. 2009, lgt., det., coll. Sitek T., 1 ex.; havra-
níky, 77 – vřesoviště, (7162), 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; havraníky, (7162c), 6. 6. 
1993, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 7 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 5. 1993, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; 10. 6. 1995, lgt. Mikát M., det. Kubáň V., coll. MVC, 1 ex.; 7. 2006, lgt. Křivan V., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, (7162), 1993, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 
27. 3. 1993, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex. (ex larvae); znojmo-hradiště, 60 
– Vlčí Jáma, (7162), 12. 6. 1931, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, 64 – Cínová hora, 
(7162), 2. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 15. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex. Zno-
jmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 18. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 2 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 2. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Zno-
jmo-sedlešovice, 69 – Kraví Hora, (7162), 7. 6. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 6. 5. 1990, 
lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 3 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 5. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 28. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 6. 6. 1993, lgt. 
Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 8 ex.; 22. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 11 ex.; 20. 6. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 1. 6. 1996, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 7. 1993, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 5. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 29. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík 
M., 4 ex.; mramotice, (7062c), 1. 7. 1998, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; načeratice, Na-
čeratický kopec, (7162d), 11. 6. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Vevčice, U obce, (7062a), 13. 12. 
1992, lgt., det., coll. Vávra J., 5 ex. (ex larvae); Znojmo, (7162a), 6. 6. 1993, lgt., det. Kraus Z., coll. 
JMM, 2 ex.; Znojmo, rybník Hnědka, (7162a), 31. 5. 2000, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.

rozšíření: areál Agrilus viridis zahrnuje celou Evropu včetně Velké Británie, jižní 
Skandinávie, východní Evropy a Zakavkazí. Dále je rozšířen v Turecku, na Sibiři, 
až po Mongolsko a severní Čínu. V České republice žije od lužních oblastí do niž-
ších horských poloh. Jde o jeden z nejhojnějších druhů krasců u nás. V západních 
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Čechách je znám např. z Březového vrchu, Sulkova, Březiny a Klabavy (kletečka 
1980). Ve středních Čechách zjištěn u Klánovic (havelka 1948), u Zbraslavi (re -
zek 2010), na Sedlčansku (TrMal 2008), na Křivoklátsku (réBl 2010), na Kokořín-
sku (honců 2006), v Praze-Malešicích, u Slap a u Nižbora (coll. M. Škorpík). V se-
verních Čechách je znám např. z Bořetína a České Lípy (honců, kaŠPar 2007) a od 
Mimoně (coll. MCL), ve východních Čechách od Přelouče (MikáT et al. 2004), od 
Hradce Králové (MikáT et al. 1999), též u Plchůvek, Uherska, Trusnova, Litomyš-
le, Srubů a Chocně (vše Poláček 1977) u České Skalice (MikáT 2007) a z Krkonoš 
(oBenBerBer 1952), též na Broumovsku (haMeT, vancl 2005). Mnoho lokalit bylo 
zjištěno v jižních Čechách např. Borotín, Blatná, Písek, Bechyně, Protivín, Hlubo-
ká nad Vltavou, Křemže, Vrábče, Stožec, Zátoň, Hojná Voda, Černá v Pošumaví, 
Nové Hrady, Veselí nad Lužnicí, Horusice, Frahelž, Majdalena, Chlum u Třeboně, 
Staňkovský rybník, Trpnouze a Vyšenské kopce (vše kletečka 2009). Na Moravě 
jej od Lednice uvádí Bílý (1996), od Ostrova u Macochy haMeT et al. (2009), dále 
byl nalezen např. u Říkonína (hruŠka et al. 1995), u Vyškova (kubáň 1979), u Pro-
stějova (zouFal 1922), sbírán též u Buchlovic a Domamyslic u Prostějova (lgt. et 
coll. M. Škorpík). Zjištěn též u Uherského Hradiště, Kunovic, Buchlovic, Kněžpole, 
Nedakonic, Tlumačova a Bzence (lgt. et coll. L. Kandrnál). Na severní Moravě zjiš-
těn např. v PP Kamenná u Staříče (ŠiGuT, roháčová 2007), u Potštátu (lgt. et coll. 
A. Sedláček), na Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí, v Ostravě-Svinově, 
v Dobré a ve Starých Hamrech (lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný výskyt na Znojemsku: Ve studované oblasti je rozšířen na mnoha 
lokalitách a využívá široké spektrum biotopů a živných dřevin. Může být nalezen 
kdekoli od lužních stanovišť až po lokality v pahorkatinách v širokém spektru bioto-
pů.

Biologické poznámky: V roce 1993 byl zjištěn silný výskyt imág na soliterních 
stromcích jívy (Salix caprea) na Kraví hoře u Znojma. K páření docházelo na listech 
a větvičkách a bylo pozorováno i kladení vajec do lenticel v kůře větví s průměrem 
ca 4 – 5 cm (M. Škorpík observ.). Od Čížova byl vychován i z pahýlu buku lesního 
(Fagus sylvatica) rostoucího v osluněném strmém jižním svahu (lgt. M. Škorpík). 
Jde o druh se silně vyvinutou polyfagií. Velmi široký, sjednocující přehled živných 
dřevin zjištěných různými autory podává kletečka (2009). GoTTwald (1968) uvá-
dí např. vrby (Salix spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), duby (Quercus spp.), břízy 
(Betula spp.), olše (Alnus spp.) a javory (Acer spp.). Bílý (2002) specifikuje další 
živné dřeviny, jako vrby (Salix alba, S. aurita, S. cinerea, S. viminalis), javory (Acer 
platanoides, A. pseudoplatanus), olše (Alnus glutinosa, A. incana, A. alnobetula), 
břízy (Betula pubescens, B. pendula), habr obecný (Carpinus betulus), kaštanovník 
setý (Castanea sativa), lísku obecnou (Corylus avellana) a lípu malolistou (Tilia 
cordata). Populace žijící na jednom druhu dřevin mají podobný vzhled, odlišný od 
populací z jiných dřevin. Je pravděpodobné, že jednotlivé živné dřeviny hostí již 
potravně izolované populace a jsou zřejmě příkladem sympatrické speciace tak jak 
ji předložili caMPBell, reece (2007). Nejvyšší hustoty dosahují populace v lesních 
lemech a v porostech dřevin osidlujících chudá, xerotermní stanoviště. Bionomické 
poznámky k vývojovému cyklu publikoval kletečka (2009).
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Doba výskytu: Od poslední dekády května do poloviny července, s nejvyšší aktivi-
tou imág ve druhé dekádě června.

ohrožení a ochrana: Agrilus viridis není ohrožen ani v lesích, ani na stanovištích 
v otevřené krajině. V lesních biotopech je důležité preferovat přirozenou druhovou 
skladbu listnatého lesa s různorodou prostorovou a věkovou strukturou. Ochrana 
exponovaných lesních okrajů a světlin. Pro nelesní populace má význam ochrana bi-
otopů v podobě soliterní a skupinové zeleně, zejména jív a porostů vrb v mokřadech.

Anthaxia candens (panzer, 1792)
NP Podyjí: Čížov, 100 – sad, (7161), 1. 4. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex. (imago in Pru-
nus avium); lukov, 98, (7161), 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 44 – U Milíře, 
(7161), 6. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; havraníky, 77 – 1 km Z od obce, (7162), 29. 3. 1995, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex. (imago in Prunus avium); popice, 77 – vřesoviště, (7162), 5. 1994, lgt., det., coll. Vlá-
čil V., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 3. 5. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
12. 5. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; popice, 75 – Suchý vrch, (7162), 1993, lgt., det., coll. 
Bílý S., 1 ex.; 25. 4. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, 
(7162), 17. 12. 1989, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 4 ex. (imago in Prunus avium); 
1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 11. 2. 1994, lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex. (imago in Prunus avi-
um); 15. 4. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex. (imago in Prunus avium); 17. 4. 1994, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 3 ex. (imago in Prunus avium); 5. 2. 1996, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex. (imago 
in Prunus domestica); 5. 2. 1996, lgt., det., coll. Vávra J., 4 ex. (imago in Prunus domestica); 22. 4. 
1997, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; 30. 12. 2000, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex. (imago in Prunus 
avium); 7. 1. 2001, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex. (imago in Prunus avium); Znojmo-sedlešovice, 
69 – Kraví hora, (7162c), 10. 12. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver)

Ostatní lokality: Bítov, (7060c), 2. 2. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex. (imago in Prunus avi-
um); dobelice, (6963d), 12. 5. 1973, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; Dyjákovičky, 
Ječmeniště, (7262b), 5. 5. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; hluboké mašůvky, (7062c), 11. 2. 
2001, lgt., det., coll. Smolík J., 17 ex. (imago in Prunus avium); jaroslavice, u státní hranice, (7263a), 
5. 5. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; mikulovice, obec, (7062b), 25. 12. 2003, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex. (imago in Prunus avium); miroslav, Zadní Markův kopec, (7063b), 11. 5. 2005, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; moravský krumlov, skládka za nádražím, (6964c), 4. 1986, lgt., det., coll. 
Pecina R., 1 ex. (imago in Prunus avium); plaveč, (7062d), 18. 2. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 
1 ex. (imago in Prunus avium); načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 12. 5. 2009, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; rudlice, (7062a), 9. 12. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex. (imago in Prunus 
avium); 24. 4. 1994, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex. (imago in Prunus avium); Vevčice, (7062a), 13. 3. 
1993, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex. (imago in Prunus avium); 3. 4. 1994, lgt. Koby-
lák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 8 ex. (imago in Prunus avium); Vevčice, 500m Z od obce, (7062a), 
10. 1. 2009, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex. (imago in Prunus avium); 8. 5. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 6. 5. 2000, lgt., det., coll Kraus Z., 1 ex.; Znojmo, (7162), 8. 6. 1934, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 
1 ex.; 1. 3. 1976, lgt. Hála J., coll. JMM, det. Škorpík M. 1 ex., (imago in Prunus avium); Znojmo, okolí, 
(7162), 6. 1967, lgt., Volák J., det. Škorpík M., coll. MVC, 1 ex.; 6. 1971, lgt., Volák J., det. Škorpík M., 
coll. MVC, 2 ex.

rozšíření: areál Anthaxia candens zahrnuje pouze střední Evropu, přilehlou část zá-
padní Evropy, severní Balkán a část Ukrajiny. V Česku se vyskytuje v teplejších ob-
lastech celého státu. V západních Čechách byl zjištěn např. u Dolní Bělé, Touškova, 
u Všerubi, Hracholusk a Nevřeňi u Plzně (vše kletečka 1980), u Ostrova nad Ohří 
(lgt. et coll. M. Chochel). V severních Čechách žije např. na Chomutovsku a Žatec-
ku (lgt. et coll. M. Škorpík), na Českolipsku byl zjištěn v Radči, Horní Polici, v Ja-
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novicích u Kravař a ve Slunečné (honců, kaŠPar 2003) a v České Lípě (Mackovčin 
et al. 2002). Ze středních Čech je uváděn z Pražské kotliny např. z Prahy-Malešic, 
z Hrdlořez, Jinonic a Radotína (reJzek 2010), dále též z PR Prokopského údolí 
u Prahy-Hlubočep (Špryňar 2002), z Jirn (havelka 1948), z Českého krasu (lgt. M. 
Škorpík), ze Sedlčanska (TrMal 2008). Ve východních Čechách je široce zastoupen 
v Polabské nížině a v navazujících pahorkatinách (MerTlík 2010a), dále žije na Čá-
slavsku a v Železných horách (lgt. et coll. J. Moravec), u Uherska a Chocně (Pol -
ček 1977), na východním okraji Vysočiny např. u Jevíčka (lgt. et coll. M. Kejzlar). 
V jižních Čechách např. u Vysokého Chlumce, Písku, Strakonic, Vlachova Březí, 
Hluboké nad Vltavou, Lhenic, Brlohu, Písku a Českých Budějovic (vše kletečka 
2009). Na Moravě žije u Prostějova (zouFal 1922), u Vyškova (kubáň 1978), v PP 
Drahy u Horního Němčí a u Silůvek (lgt. et coll. M. Škorpík). V moravských úva-
lech znám z Mikulovska např. ze Svatého kopečku, od Úval a z Perné (Bílý 1996), 
z Pavlovských vrchů z Děvína (szoPa, Tomčík 2008), od Břeclavi a Pouzdřan (např. 
lgt. et coll. F. Navrátil). Dále znám od Kroměříže z PP Obora a PP Vrchové-Chráště 
na Uherskobrodsku (Mackovčin et al. 2002), od Čelechovic na Hané (Šafář et al. 
2003), od Chomoutova, (lgt. et coll. R. Gabriš), ze Skalek u Sedlece, od Uherského 
Hradiště, z Kunovic, Hluku, Březolup, Velehradu, Prakšic, Kudlovic a Míkovic, 
(vše lgt. et coll. L. Kandrnál), z Mikulčic, Rohatce, Kobylí a Bořetic (lgt. et coll. 
J. Procházka), z Velké nad Veličkou, Lipova, Vlčnova, Blatnice, Blatničky a Kuže-
lova (lgt. et coll. J. Habarta). Na jihovýchodním okraji Vysočiny sbírán u Dukovan, 
Třebíče a Římova (lgt. et coll. V. Křivan) a u Mohelna (lgt. et coll. M. Škorpík). 
Znalosti o jeho rozšíření na Znojemsku jsou zatím jen útržkovité. Pozoruhodná je 
skutečnost, že druh byl zjištěn též ve výše položených částech oblasti, v nadmořské 
výšce i kolem 500 m (Bítov, Čížov, viz obr. 6).

předpokládaný  výskyt na Znojemsku: Pravděpodobně se vyskytuje po celém 
Znojemsku v silničních stromořadích, extenzivních sadech a zahradách ve vazbě 
především na základní živnou dřevinu, kterou je třešeň (viz níže).

Biologické poznámky: Nejčastěji je nalézán v extenzivních třešňových sadech na 
xerotermních stanovištích a ve starých silničních alejích (např. Lukovsko). Bílý 
(2002) uvádí jako hlavní živnou dřevinu v našich podmínkách třešeň (Prunus avi-
um). Udává též vývoj ve višni (P. cerasus), meruňce (P. armeniaca), mahalebce (P. 
mahaleb) a švestce (P. domestica). cobos (1986), hellriGl (1978) a richTer (1949) 
navíc uvádějí mandloň obecnou (P. dulcis) a jabloň domácí (Malus domestica). 
Důležité bude ověřit jeho možný výskyt na přirozených stanovištích v NP Podyjí 
v mahalebce obecné (P. mahaleb). Jde především o jižně orientované skalní stepi 
a suťová pole, kde se tato dřevina hojně vyskytuje. Vývoj v mahalebce obecné uvádí 
např. kubáň (1978) a byl ověřen na lokalitách v údolí Jihlavy např. na Mohelenské 
hadcové stepi (lgt. et coll. M. Škorpík), na Pálavě (lgt. et coll. J. Vávra) a v CHKO 
Pálava u Děviček (lgt. et coll. J. Procházka). Cenné bionomické poznámky a po-
zorování publikoval kletečka (1999). Požerky, larvy i neprokousaná imága nalezl 
v mahalebce na Pavlovských vrších a na Slovensku v Plášťovcích ověřil vývoj 
i v trnce (P. spinosa) a švestce (P. domestica). Vývoj v posledně zmíněné dřevině 
potvrdili J. Vávra a Z. Kraus i v NP Podyjí na Hradišti u Znojma. Vývoj je dvouletý, 
malá část jedinců se líhne až třetím a dokonce i čtvrtým rokem (P. Zábranský pers. 
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comm.). Populace u Římova na Vysočině byla zjištěna v nadmořské výšce okolo 
530 m (V. Křivan observ.).

Doba výskytu: Přezimující imága se vykusují v příznivých letech již v poslední de-
kádě dubna a pozorována byla ještě v polovině června. Doba výskytu závisí i na kli-
matické charakteristice lokality, v Jakubově u Karlových Var byla pozorována imága 
až v červenci (M. Chochel observ.). Není vyloučeno, že někteří jedinci přezimují ve 
stadiu praepupy, nebo kukly.

ohrožení  a  ochrana: Nejdůležitějším opatřením je důsledná ochrana starých ex-
tenzivních třešňových sadů a alejí a především jejich průběžné doplňování, případ-
ně výsadba nových. Problémem zůstává dostupnost sadebního materiálu starých 
vzrůstných odrůd třešní. Důsledná by měla být ochrana porostů mahalebek rostou-
cích mimo stávající chráněná území. Na Znojemsku se takové biotopy vyskytují 
například v NPP Miroslavské kopce, v Krhovickém krystaliniku a okolo Vranovské 
přehrady.

Obr. 6. Většina nálezů Anthaxia candens je soustředěna do větších extenzivních třešňových sadů 
a silničních alejí.
Fig. 6. The most of Anthaxia candens findings is concentrated to larger cherry orchards extensively 
used and road alleys.



170

Anthaxia chevrieri gory & laporte, 1839
NP Podyjí: lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 12. 5. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; ha-
vraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 6. 5. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 6. 1992, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 15. 6. 1992, lgt. Mráček Z., det. Škorpík M., coll. Mráček Z., 3 ex.; 5. 1997, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; popice, (7162), 28. 3. 
1992, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 24. 4. 1994, lgt. Kobylák J., det. Škorpík 
M., coll. JMM, 5 ex.; 24. 4. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; popice, 77 – U kaple, 
(7162), 7. 5. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 5. 5. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.; 6. 
1992, lgt. Mráček Z., det. Škorpík M., coll. Mráček Z., 3 ex.; 2. 11. 1992, lgt., det., coll. Vávra J., 
22 ex.; 5. 1993, lgt. Mráček Z., det. Škorpík M., coll. Mráček Z., 1 ex.; 22. 4. 1994, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 2 ex.; 17. 4. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 12 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 
24. 4. 1983, lgt., det., coll. Kubáň V., 1 ex.; 2. 5. 1987, lgt., det., coll. Snížek M., 1 ex.; 5. 1983 
lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 4. 1993, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 1 ex.; 24. 4. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 23. 4. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 4. 5. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 30. 5. 1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 18. 5. 
1996, 2. 5. 1997, lgt., det., coll. Sitek T., 5 ex.; lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 20. 2. 2001, lgt. Jelí-
nek P., det., coll. Trojan I., 2 ex. (ex larvae); 2. 4. 2005, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. 
Klekner M., 1 ex.

Ostatní lokality: načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 3. 5. 2009, lgt., det., coll., Škorpík M., 
1 ex.; Šatov, 79 – Skalky, (7162c), 24. 4. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; tasovice, Ta-
sovičky, (7162d) 10. 4. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, (7162), 1. 1976, 1 ex.; 5. 
1976 a 1977 (kubáň 1979); 1. 5. 1983, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 9 ex.

rozšíření: Rozšířen je v jižní části západní Evropy (kromě Iberského poloostrova), 
ve střední a východní Evropě, v Zakavkazí, Kazachstánu a Turecku. Tento druh od 
nás uvádí již Fleischer (1927–1930) neurčitým údajem „z Rakous a jižní Moravy“. 
Jeho údaj cituje též rouBal (1946), v článku o významu janovce pro život brouků. 
V České republice byl ověřen až v poslední třetině dvacátého století (kubáň 1979) 
z Popic u Znojma (viz výše). Ve středních Čechách byl zjištěn u Velké a Zducho-
vic (TrMal 2008), u Kamýka nad Vltavou, v okolí Příbrami a Cholína (lgt. et coll. 
J. Plecháč) a u Něčína-Žebráku (lgt. et coll. M. Kafka). V jižních Čechách byl zjiš-
těn v jižní části Třeboňské pánve, zejména u Suchdola nad Lužnicí, Tušti, Františ-
kova a Chlumu u Třeboně (vše kletečka 2009). Jako nový druh pro Moravu (nový 
pro území dnešní ČR), jej z chudých stepních lad od Popic u Znojma uvádí kubáň 
(1979). Nově objevenou lokalitou výskytu je okolí Třemešné ve Slezsku (lgt. et coll. 
L. Mikulenka).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Anthaxia chevrieri může být nalezena kde-
koli na stepních ladech např. v Krhovickém krystaliniku, v okolí Vevčic, Jevišovic, 
na Miroslavských kopcích atd. ve vazbě na potenciální živné rostliny.

Biologické poznámky: Nálezy z výchozů krystalinika východně od Znojma sou-
visí nejspíše s jinou živnou dřevinou, než je na Znojemsku zjištěný janovec, který 
na těchto lokalitách neroste. V úvahu připadá nejspíše kručinka chlupatá (Genista 
pilosa), ale i čilimník poléhavý (Cytisus procumbens) a čilimník řezenský (Chamae- 
cytisus ratisbonensis). Všechny tyto rostliny se na obou lokalitách běžně vyskytují. 
V případě, že Rozsívalův nález z Vraní skály u Lukova je autentický je možné, že 
je zde Anthaxia chevrieri svým vývojem vázána na kručinku barvířskou (G. tincto-
ria), kterou jako živnou dřevinu uvádí raPP (1934), případně i na čilimník řezenský 
(Chamaecytisus ratisbonensis), nebo kručinku chlupatou (Genista pilosa). Nález 
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z této lokality však zatím nebyl opakován. Vývojový cyklus podrobně popisují ku-
báň (1979) a také siMandl, kletečka (1987) . Není jasné, jestli byl tak dlouho pře-
hlížen, nebo se v Česku rozšířil s rozvojem porostů janovce metlatého (Cytisus sco-
parius). Janovec je v našich podmínkách zřejmě hlavní živnou dřevinou. Vzhledem 
k areálu druhu, však není jistě dřevinou jedinou (Bílý 2006a). Nástup janovce na 
všech lokalitách kde byla Anthaxia chevrieri zjištěna, by mohl souviset s rozsáhlými 
změnami ve využití krajiny. Na Znojemsku je zřejmě důvodem zánik pastvy, kvůli 
které byl dříve vysekáván a vypalován (viz komentář k Agrilus antiquus croaticus). 
Na Třeboňsku se v oligotrofním prostředí opuštěných těžebních jam štěrkopísků ja-
novec druhotně rozšířil a vznikly tak vhodné podmínky i pro Anthaxia chevrieri. Na 
mnoha místech, zejména ve středních polohách, se v současnosti janovec šíří např. 
v zářezech dopravních staveb a na dalších místech s obnaženým chudým substrátem. 
Je možné, že na skalách údolí Vltavy se janovec začal šířit až po ukončení pastvy. 
Janovec počíná sukcesi dřevin na extrémně chudých, skalnatých a výsušných lokali-
tách a jeho šíření v posledních desetiletích je zřejmé. 
Doba výskytu: Na Znojemsku byl zjištěn od začátku dubna, do první dekády červ-
na.
ohrožení a ochrana: Ohrožení plyne ze skutečnosti velmi lokálního výskytu, malé 
plochy lokalit, jejich ohrožení případným požárem a zarůstáním expanzní a invazní 
bylinnou vegetací. Ochrana musí být soustředěna na zachování stavu biotopů s po-
rosty keříčkové vegetace. Účinným opatřením je zavedení řízené pastvy.

Anthaxia fulgurans (schrank, 1789)
NP Podyjí: Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161), 15. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 7. 
1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 19. 6. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 17. 7. 1992, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 4. 7. 1996, lgt., det., coll. Vlá-
čil V., 1 ex.; 8. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 27. 6. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 11. 6. 2004, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 17. 6. 2004, lgt. Reiter A., det. 
Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 4. 7. 2004, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 30 
– Uhlířova louka, (7161), 19. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 30. 6. 1991, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 2 ex.; 22. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161), 
20. 7. 1997, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 1. 6. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 
lukov, 35 – Gálišská louka, (7161), 15. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; lukov, 36 – os-
trožny pod Vraní skálou, (7161), 28. 6. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 22 ex.; lukov, 36 – Vraní 
skála, (7161), 20. 6. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 30. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 11. 7. 2003, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 4 ex.; lukov, 37 – Faltýskův mlýn, (7161), 
3. 6. 2000, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 12. 5. 2002, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 4 ex.; podmolí, 45 – Barák, (7161), 20. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 
ex.; hnanice, 84 – Pod Hraběcí Horou, (7161), 27. 6. 2008, lgt. Stejskal R., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 11. 7. 1991, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; 20. 6. 1993, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; 30. 5. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 3. 6. 1994, lgt., det. coll. Mikát M.,1 ex.; 3. 6. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; 13. 6. 
1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 22. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 31. 5. 1996, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 8. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 
15 ex.; 1. 5. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V.,1 ex.; 25. 6. 
2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; 11. 7. 2001, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 19. 6. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 28. 6. 2005, lgt. Rei-
ter A., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 53 – Šobes, (7161), 25. 6. 2010, lgt., coll. Stejskal R., 
det. Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 86 – Daníž (nad sprašovou stěnou), (7161), 4. 6. 2010, lgt., coll. 
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Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 94 – vinice, (7261), 4. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; havraníky, 77 – Havranické vřesoviště, (7162), 31. 5. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 
2 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 25. 5. 1993, lgt., det. coll. Hozman P., 1 ex.; 6. 7. 1995, lgt., 
det., coll. Vávra J., 2 ex.; 18. 5. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 6. 1996, lgt., det., coll. 
Mikát M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 10. 6. 1987, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 2 ex.; 6. 7. 1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 22. 6. 1989, lgt. Kobylák J., det. 
Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 13. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.

Ostatní lokality: chvalatice, PR Růžový vrch, (7060c), 5. 6. 2003, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 3 ex.; 4. 6. 2010, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; merkersdorf, Umlauf-
berg, 13. 6. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 12 ex.; 15. 7. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 
3. 5. 2010, lgt., det., coll. M. Škorpík, 6 ex.; mohelno, NPR Mohelenská hadcová step, (6863c), 
29. 6. 1995, lgt. Peřinková P., det. Fischer O. A., coll. MVT, 1 ex.; moravský krumlov, (6963b), 
12. 7. 1971, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 13. 7. 1971, lgt. Kunovský B., 
det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 6. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; 15. 7. 70, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 15. 7. 1965, lgt. Kunovský 
B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 1. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; 17. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 14. 7. 1974 lgt. Kunovský 
B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 12. 7. 1995, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; Znojmo, (7162), 28. 6. 1932, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.; 1. 7. 1932, lgt. ?, det. Bílý 
S., coll. JMM, 2 ex.

rozšíření: Anthaxia fulgurans je rozšířena v jižní části západní Evropy, ve střední 
Evropě, na Balkáně, Ukrajině, v jižním Rusku a v Zakavkazí. V Česku je výskyt 
soustředěn především do lesostepních partií dřínových doubrav v údolích Berounky 
a Labe v Českém středohoří, a také v oblasti Panonika na jižní Moravě. V západních 
Čechách byl zjištěn v Nevřeni u Plzně (resl 2010), Ve středních Čechách jej z Čes-
kého krasu uvádějí Špryňar et al. (2003). Nálezy pocházejí např. ze Srbska u Berou-
na (lgt. et coll. M. Škorpík), od Karlštejna (coll. M. Škorpík) a z Jirn u Prahy (ha-
velka 1948). V severních Čechách je známa lokalita Ústí nad Labem-Brná (honců, 
kaŠPar 2003) a neověřený údaj pochází z NPR Břehyně-Pecopala (honců, kaŠPar 
2003). Historicky žil zřejmě i ve vltavském kaňonu a na přilehlých lokalitách, např. 
ve Vráži u Písku, a u Hluboké nad Vltavou (vše kletečka 2009). Na Moravě histo-
ricky uváděn např. z Brna, Olomouce a Nového Jičína (reiTTer 1870) a z Brna-Čer-
novic a z brněnského okolí (Fleischer 1927–30). Recentně je znám např. z PP Liščí 
kopec u Mikulova (černý, Pavlík 2007), ze Svatého kopečku (Bílý 1996), z Hádů 
u Brna (lgt. I. Malenovský, coll MZM), ze Žerotína u Strážnice, Malhotek u Nesovic 
a Lovčic (lgt. et coll. M. Škorpík), z Bohuslavic u Kyjova (lgt. et coll. J. Procházka), 
z Hodonína a Ratíškovic (lgt. et coll. J. Habarta), ze Skalek u Sedlece a Popic na 
Hustopečsku (coll. MZM), od Míkovic (lgt. et coll. L. Kandrnál) a z Ostrova u Ma-
cochy (haMeT et al. 2009). Na Znojemsku zjišťován v lesostepních partiích údolí 
Dyje, zejména v NP Podyjí a v údolí Rokytné u Moravského Krumlova.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Další možné lokality existují v polesí Pur-
krábka, v údolí Jevišovky u Vevčic a na východním okraji Krumlovského lesa u Ve-
drovic. Všude na těchto místech jsou zachovány lesní porosty na stanovišti teplomil-
ných doubrav s podrostem dřínu.

Biologické poznámky: V NP Podyjí je rozšířen víceméně na všech lokalitách s vý-
skytem vhodné vegetace. Byl zjištěn též v údolí Dyje okolo Vranovské přehrady 
a v údolí Rokytné u Moravského Krumlova. Imága sedají k úživnému žíru přede-
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vším na květy rostlin z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Byla zjištěna též na 
okrajích nivních luk (Uhlířova louka, Gálešská louka), a to tam, kde mateřský biotop 
není příliš vzdálen. Byl pozorován při úživném žíru i na květech netradičních rost-
lin (M. Škorpík observ.), např. na plaménku přímém (Clematis recta), nebo žluťuše 
orlíčkolisté (Thalictrum aquilegiifolium). Anthaxia fulgurans je vázána zejména na 
lesostepní biotopy v jižně exponovaných svazích s výskytem živné dřeviny, kterou 
je dřín obecný (Cornus mas) – viz Bílý (2002). Další živné dřeviny, které Bílý 
(2002) uvádí, jsou třešeň (Prunus avium), švestka (P. domestica), trnka (P. spinosa) 
a jabloň domácí (Malus domestica). V nich se v NP Podyjí, ani na dalších lokalitách 
Znojemska nepodařilo vývoj ověřit. Není vyloučeno, že Anthaxia fulgurans vytváří 
dvě potravní formy, jejichž populace rozděluje živná dřevina. Může se tedy jednat o 
příklad sympatrické speciace ve smyslu práce caMPBell, reece (2007), kdy vzniká 
nový druh v populaci druhu mateřského (viz též komentář k Agrilus viridis). Popu-
lace vyvíjející se ve dřínu (C. mas) a žijící v lesostepních doubravách se odlišuje 
v průměru temnějšími barvami a hladší strukturou krovek. Takoví jedinci byli po-
psáni jako Anthaxia dorsalis Gory & Laporte 1839. Anthaxia fulgurans se vyznačuje 
pastelovějšími, jasnějšími barvami a žije na dřevinách čeledi Rosaceae. Protože se 
na typovém materiálu A. dorsalis nepodařilo najít průkazné morfologické odlišnosti 
opravňující k odlišení taxonu (V. Kubáň pers. comm.), je nadále nutno považovat 
A. dorsalis pouze za synonymum k A. fulgurans. 

Doba výskytu: Na Znojemsku se vyskytuje od poloviny května, do konce července, 
s nejsilnějším výskytem v červnu.

ohrožení a ochrana: Jeho vzácnost je na Znojemsku dána biotopovou vazbou na 
lesostepní palouky dřínových doubrav. Lokality výskytu jsou izolované a plošně 
omezené. Přežití populací závisí na ochraně těchto biotopů, zamezení těžby a nut-
nosti zabránit zarůstání lesostepních palouků.

Anthaxia godeti gory & laporte, 1839

NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Feliciino údolí, 16. 6. 2008, lgt., det., coll. Moravec J., 1 ex.; vranov 
nad dyjí, 4 – Braitava, 27. 5. 2008, lgt., det., coll. Moravec J., více ex.; vranov nad dyjí, 103 – Mníš-
kův kříž, (7160), 1. 11. 1992, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex larvae) ; vranov nad dyjí, 6 – Hamerské 
vrásy, lgt., det., coll. Moravec J., více ex.; Čížov, 28 – Hardeggská vyhlídka, (7161), 5. 7. 1995, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 16. 6. 2004, lgt., det., coll. Moravec J., více ex.; horní břečkov, 99, (7161), 
28. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 35 – Gálišská louka, (7161), 1. 5. 1998, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lu-
kov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 3. 6. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí 
skála, (7161), 9. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 13. 5. 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; 16. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 29. 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 17. 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 3. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 11. 7. 2001, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; mašovice, 56 – Býčí skála, (7161), 26. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; konice u Znojma, 70 – Popický vrch, 30. 5. 1975, lgt. Lauterer P., det. Škorpík M., coll. MZM, 
1 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzská chata, (7161), 5. 5. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; hnanice, 
94, (7261), 3. 6. 1986, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S., 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 11. 7. 
1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 5. 6. 1975, lgt. Dočekalo-
vá M., det. Škorpík M., coll. MZM; 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 
2. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 7 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 5. 1993, lgt., det. coll. 
Hozman P., 1 ex.; 23. 5. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, (7162), 8. 5. 1989, 
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lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 12. 7. 
1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.

Ostatní lokality: hluboké mašůvky, Lapikus, (7062c), 17. 7. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 1 ex.; miroslav, Přední Markův kopec, (7063b), 4. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 
5 ex. (ex larvae); moravský krumlov, (6963b), 21. 6. 1986, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 12. 5. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; Višňové, zámecký park, (7062b), 7. 6. 2009, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v Evropě mimo její severozápadní části, v jižní Skandiná-
vii, na Balkáně, v evropském Rusku, Kazachstánu, Zakavkazí a Turecku. V Česku 
obecně rozšířený druh, především v nižších polohách a pahorkatinách. Jeho hy-
potetické přirozené rozšíření je značně pozměněno distribucí hospodářských jeh-
ličnatých porostů, zejména borovice lesní. V západních Čechách je znám např. ze 
Šlovic, Manětína, a Plzně-Bolevce (kletečka 1980). Ve středních Čechách jej ze 
Sedlčanska uvádí TrMal (2009), z Křivoklátska réBl (2010), z Radotína a Zbraslavi 
(reJzek 2010), z Klánovic (havelka 1948), dále je znám např. z Kladna (lgt. et coll. 
J. Habarta), od Kostelce nad Černými lesy, Rožmitálu, České Třebové a Tupadel 
(vše coll. M. Škorpík). V severních Čechách je uváděn z Českolipska např. z Kytli-
ce, Žandova, Slunečné, NPR Břehyně-Pecopala, z Mimoně, Starých Splavů a Doks 
(honců, kaŠPar 2003). Z východních Čech je publikován např. z Hradce Králové 
(MikáT et al. 1999), a Krkonoš (oBenBerGer 1952), dále zjištěn např. v Chocni, Vi-
narech, Zderazi, Skořenicích, Trusnově, Letohradě, Kostelci nad Orlicí a Žamberku 
(vše Poláček 1977). V jižních Čechách byl zaznamenán např. u Orlíku nad Vltavou, 
Borotína, Tábora, Putimi, Bavorova, Protivína, Husince, Třeboně, Stráže nad Ne-
žárkou, Mirochova, Českého Krumlova, Suchdola nad Lužnicí, Nových Hradů (vše 
kletečka 2009). Na Moravě žije např. na Břeclavsku na Děvíně, u Lednice a Perné 
(Bílý 1996), u Silůvek a na Hádech u Brna (vše lgt. et coll. M. Škorpík), u Rešovic 
(coll. MZM), u Mohelna (coll. MCL), u Říkonína (lgt. et coll. J. Vávra) a u Bzence 
(lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Na Znojemsku se vyskytuje všude, kde 
jsou borové porosty, zejména v Jevišovickém bioregionu. Jeho rozšíření bylo zatím 
zachyceno především v NP Podyjí. Neprokazuje vazbu na určité stanoviště.

Biologické poznámky: Rozšíření ve zkoumané oblasti odpovídá údajům v práci 
Bílého (1989), kde jako hlavní živná dřevina je v našich podmínkách uvedena bo-
rovice lesní (Pinus sylvestris). Dalšími zjištěnými středoevropskými autochtonními 
živnými dřevinami uvedenými v této práci jsou borovice limba (P. cembra), b. kleč 
(P. mugo), b. černá (P. nigra), jedle bělokorá (Abies alba) a modřín opadavý (Larix 
decidua). V ostatních částech areálu probíhá vývoj i v dalších jehličnatých dřevi-
nách, viz například hellriGl (1978). Několik dokladových exemplářů bylo vycho-
váno z osluněných, asi 8 cm silných zasychajících větví borovice černé (P. nigra) 
z Miroslavských kopců, společně s Phaenops formaneki formaneki (lgt. et coll. M. 
Škorpík). Bílý (2002) uvádí, že ve střední Evropě se imága většinou vyskytují do 
nadmořské výšky okolo 500 m.

Doba výskytu: Na Znojemsku zjištěna od začátku května do konce července, s ma-
ximem výskytu v první polovině června.
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ohrožení a ochrana: Není ohrožen na těch místech, kde bude zajištěna kontinuita 
výskytu porostů borovice lesní (Pinus sylvestris).

Anthaxia hackeri Friwaldszki, 1884
Ostatní lokality: Znojmo, (7162), lgt. Štraus P., det. Bílý S., coll. Mráček Z., 1 ex.; hrabětice, 
Travní Dvůr, (7264a), 4. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 1ex. (cadaver).

rozšíření: areál Anthaxia hackeri zahrnuje Balkán, část asijského Turecka, střední 
Evropu a Itálii. V Česku je znám jen z lužních biotopů Dolnomoravského a Dyjsko-
svrateckého úvalu a aktuálně i z Veltrus v Polabí (lgt. et coll. J. Bratka). Od Břeclavi 
jej prvně uvádí heyrovský (1961), z Dolních Věstonic jej udává kubáň (1978), byl 
sbírán i u Břeclavi, Dolních Věstonic, Lednice, Ladné, Podivína a v PR Ranšpurk 
(Bílý 1996), u Šakvic a Strachotína (vše coll. M. Škorpík), na Křivém jezeře u No-
vých Mlýnů (lgt. et coll. T. Sitek), a u Hodonína (lgt. et coll. M. Škorpík). Mnoho 
lokalit v dyjském luhu mezi Novými Mlýny a Drnholcem zaniklo výstavbou No-
vomlýnských nádrží.

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Rozšíření na Znojemsku není známo, 
bude ale omezeno zřejmě jen na zbytky lužních stanovišť v bezprostředním okolí 
toku Dyje, vzhledem k velmi specifickým nárokům na biotop a potravní niku larev. 
V úvahu přichází pouze komplex několika lokalit v meandrech Dyje pod Krhovi-
cemi a v širším okolí Travního Dvora. Zde je zachováno několik zbytků starších 
porostů tvrdého luhu s dostatečně vzrostlými, osluněnými jedinci jilmu vazu. Jediný 
recentní nález pochází právě z této oblasti.

Biologické poznámky: Jeden uhynulý exemplář byl zjištěn v kukelní komůrce 
v borce silné vrcholové části pokáceného jilmu vazu (Ulmus laevis). Pontomedite-
ránní prvek, ve střední Evropě velmi vzácný a jeho populace jsou zde silně ohrože-
ny postupnou destrukcí biotopů. Ve všech oblastech jeho výskytu na našem území 
byly v minulosti provedeny rozsáhlé vodohospodářské úpravy (kanalizace toků 
řeky Moravy, Jihlavy, Svratky, Kyjovky a Dyje), nebo v nedávné době (vodní dílo 
Nové Mlýny). Byly napřímeny a ohrázovány téměř všechny původně meandrují-
cí a vybřežující toky v Dyjskosvrateckém a Dolnomoravském úvalu a změnilo se 
dříve šetrné hospodaření v nivách řek. Neustále se zmenšuje plocha jeho typického 
biotopu – rozvolněných, parkových, porostů tvrdého luhu s mohutnými soliterními 
a okrajovými jilmy, takže budoucnost Anthaxia hackeri v ČR je velmi nejistá. Vývoj 
larev probíhá v silnější borce starších, zejména soliterních a okrajových, osluněných 
jilmů, v našich podmínkách většinou v jilmu vazu (U. laevis). Poznámky k biologii 
uvádí Bílý (2002).
Doba výskytu: Vzhledem k nedostatku dat není možno dobu výskytu vyhodnotit.
ohrožení a ochrana: Na Znojemsku je populace ohrožena více než na Břeclavsku, 
vinou velmi malé rozlohy vhodných stanovišť. Klíčovým faktorem je zachování 
krajinné struktury, s výskytem zbytků porostů tvrdého luhu a starších soliterních 
jilmů. Existují již projekty revitalizace úseků některých nížinných řek (např. Dyje 
u Hrabětic, Kyjovky u Lanžhota). Budoucí realizaci těchto projektů je nutno využít 
k celkové revitalizaci lužní krajiny, včetně struktury zeleně se skupinovou a soliterní 
výsadbou jilmu vazu (U. laevis). 
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Anthaxia helvetica helvetica stierlin, 1868

NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 1. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 13. 5. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská 
step, (7161), 22. 5. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 15. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
lukov, 37 – Faltýskův mlýn, (7161), 14. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 20. 5. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 14. 6. 1991, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 3 ex.; 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 38 – Příčky, (7161), 30. 6. 1991, lgt., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; podmolí, 45 – Barák, (7161), 1. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 
1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 2. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 9. 5. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzská chata, (7161), 11. 5. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 4 ex.; 1997, lgt., det., coll. Škorpík M. 11 ex., (ex larvae Pinus sylvestris); podmolí, 
51 – Lipinská louka, (7161), 17. 4. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; podmolí, 52 – Šobes, 
(7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 8. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 1. 5. 1999, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; havraníky, 71 – Papírna, (7161), 12. 6. 1994, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; 13. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; popice, 72 – cesta na Sealsfieldův kámen, 
(7162), 14. 5. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 3. 1993, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 5. 1993, lgt., det. coll. Hozman P., 1 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 8. 5. 1989, lgt. Kobylák J., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; np podyjí, (7161d), 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 5 ex.

Ostatní lokality: Bítov, Bítovská zátoka, (7060c), 12. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 3 ex.; Bítov, Cornštejn, (7060c), 5. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex. (larva in Picea abies); jevišovice, (7061b), 15. 6. 1991, lgt. 
Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; jevišovice, Nedveka, (7062a), 5. 5. 1990, lgt. Koby-
lák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 7 ex.; Vysočany, Palliardiho hradisko, (7060a), 28. 4. 2001, lgt. 
Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 6 ex.; Uherčice, Bílý kříž, (7159b), 1. 5. 1999, lgt. Reiter A., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; Zblovice, paseka JZ obce, (7060c), 29. 4. 2002, lgt. Reiter A., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 4 ex.

rozšíření: Evropský prvek rozšířený na Balkáně, v Itálii, západní a střední Evropě 
i části Ukrajiny. Bílý (1989) uvádí, že se v Česku vyskytuje ve středních a vyšších 
polohách, ale je rozšířen i v níže položených oblastech. V západních Čechách žije 
např. na Plzeňsku u Březiny a Obory (kletečka 1980), ve středních Čechách např. 
na Kokořínsku (honců 2006), na Křivoklátsku (réBl 2010), Sedlčansku (TrMal 
2008), a v Českém krasu (Špryňar 2003). V severních Čechách žije např. u České 
Lípy, u Mimoně, Hamru na Jezeře, Vlhoště, Starých Splavů, Doks, Břehyně a u Bez-
dězu (honců, kaŠPar 2003). Ve východních Čechách žije např. v Trusnově, Orlic-
kém Záhoří, v Deštném, Žamberu a Zdobnici (vše Poláček 1977), na Broumovsku 
(haMeT, vancl 2005), v České Skalici (MikáT 2007), a v Krkonoších (oBenBerGer 
1952). V jižních Čechách byl např. zjištěn u Borotína, Smetanovy Lhoty, Písku, 
Opařan, Bechyně, Soběslavi, Bavorova, Vodňan, Poněšic, Vlkova, Třeboně, Maj-
daleny, Vimperka, Kvildy, Lenory, Volar, Horní Plané, Hojné Vody a Zátoně (vše 
kletečka 2009). Na Moravě byl chytán např. v Silůvkách (lgt. et coll. M. Škorpík), 
v Kralicích nad Oslavou (coll. M. Škorpík), v Rojetíně (coll. MZM), v Ostrově 
u Macochy (haMeT et al. 2009), v Brně (coll. M. Škorpík), dále v Míkovicích a Hlu-
ku (lgt. et coll. L. Kandrnál), ve Velké nad Veličkou, Hrubé Vrbce, Javorníku a Vá-
penkách (lgt. et coll. J. Habarta), ve Velké kotlině v Jeseníkách, v NPR Žákova hora, 
na Smrku v Beskydech, u Říkonína a u Radějova (vše lgt. et coll. J. Vávra). Zjištěn 
též na Lysé hoře, Kněhyni, na Smrku a v Rožnově pod Radhoštěm (vše lgt. et coll. 
T. Sitek).
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předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku byl zjištěn všude tam, kde 
se vyskytují porosty jeho živných dřevin (viz níže). Taxon nevykazuje přímou vazbu 
na určité stanoviště je možno jej očekávat kdekoli v jehličnatých porostech na Zno-
jemsku, především v jeho západní části.

Biologické poznámky: Ve východní části NP v polohách ca od 300 m n. m. do 450 
m n. m. je jeho živnou dřevinou především borovice lesní (Pinus sylvestris), dále na 
západ většinou smrk ztepilý (Picea abies), přičemž tato živná dřevina byla ověře-
na chovem z larev (lgt. et coll. M. Škorpík). Již od konce dubna byl pozorován při 
úživném žíru na žlutých květech druhů čeledí hvězdnicovitých (Asteraceae) a prys-
kyřníkovitých (Ranunculaceae). Krom výše uvedených živných dřevin zmiňuje Bílý 
(2002) i jedli bělokorou (Abies alba), jalovec obecný (Juniperus communis) a mod-
řín opadavý (Larix decidua). Zajímavý je údaj, kdy byla imága vychována z větví 
jedle bělokoré společně s Anthaxia nigrojubata (J. Vávra pers. comm.). Dle názoru 
autorů je jeho rozšíření ve střední Evropě výrazně pozměněno. Příčinou je náhrada 
přirozené druhové skladby lesa od pahorkatin do středních horských poloh (třetí až 
šestý vegetační stupeň) porosty smrku ztepilého pěstovaného pro hospodářské účely. 
Tyto změny se odehrály přibližně v posledních dvou stech padesáti letech.

Doba výskytu: Byl zjištěn od poloviny dubna do poloviny července
ohrožení a ochrana: Není ohrožen na těch místech, kde bude zajištěna kontinuita 
výskytu jehličnatých porostů.

Anthaxia hungarica hungarica (scopoli, 1772)
NP Podyjí: znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 5. 1988, lgt. Vavroušek M., det,  
coll. Kraus Z., 1 ex.

Ostatní lokality1: moravský krumlov, Křížová hora, (6963b), 20. 5. 2004, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; rokytná, (6964a), 5. 6. 1948, lgt. Chyba, det., coll. Klekner M. (ex coll. Hrozin-
ka I.).

rozšíření: Vyskytuje se v celé mediteránní oblasti, s výjimkou východní části se-
veroafrického pobřeží, na Balkáně, v Malé Asii, na Ukrajině, v jižním Rusku a za-
sahuje i do střední Evropy. V Česku se vyskytuje pouze na jižní a střední Moravě, 
kudy prochází severní hranice rozšíření. reiTTer (1870) jej uvádí z Brna a Oslavan. 
Fleischer (1927–30) udává lokality Klobouky, Židlochovice a zvláště okolí Mikulo-
va. Většina nálezů připadá na období před rokem 1970, a to především z Pouzdřan, 
Uherčic, Kobylí, Břeclavi a též Prostějova (lgt. R. Heilig, coll. MZM), Pavlovských 
vrchů (coll. MZM), Lanžhota a Charvatské Nové Vsi (coll. RMM). Je uváděn i z Po-
divína, ze Svatého kopečku a Nejdku (Bílý 1996). Po roce 1980 byl chytán u Mu-
šova (lgt. et coll. J. Vávra), na Hradisku u Bohuslavic a u Moravan na jižním okraji 
Chřibů (coll. MZM; coll. G. Novak; coll. J. Procházka), u Bulhar (např. lgt. et coll. 

1 Dle svědectví hajného Jiřího Vačkáře ze Silůvek existoval ve sbírce B. Kunovského další exemp-
lář Anthaxia hungarica z Moravskokrumlovských slepenců, ulovený zřejmě v sedmdesátých letech 
20. století. Tento exemplář se v Kunovského sbírce v Regionálním muzeu v Mikulově nepodařilo 
autorům článku nalézt.

Exemplář s lokalitou „dyje“, 30. 6. 1895, lgt. R. Formánek (coll. MZM), se zřejmě nevztahuje 
k obci „Dyje“ u Znojma (tehdy Mühlfraun), ale spíše k oblasti dolního Podyjí na Břeclavsku.
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Z. Kraus; lgt. V. Grulich, coll. MZM). Po čtyřiceti letech byl též nedávno potvrzen 
v NPP Malhotky u Nesovic (Mackovčin et al. 2007; lgt. et coll. M. Obořil) a chycen 
též v sousedních Dobročkovicích (lgt. et coll. M. Obořil). V devadesátých letech 
byl chytán v Hodoníně-Pánově (Trávníček 1997), v NPR Čertoryje a PP Drahy 
u Horního Němčí v Bílých Karpatech (Mackovčin et al. 2002) a v Radějově (ŠiGuT 
1996). Další lokality zjištěné po roce 1980 jsou např Filipovské údolí u Javorníku 
nad Veličkou (lgt. et coll. J. Habarta), v okolí Lovčiček (lgt. et coll. P. Jelínek). Po-
zoruhodný je nález z roku 1938 z obce Držková u Slušovic v jižní části Hostýnských 
vrchů, který uvádí Fiala (1939) a zároveň se vyjadřuje k rozšíření na jižní Moravě. 
Na Znojemsku zjištěn recentně na Hradišti u Znojma a u Moravského Krumlova (viz 
výše).
předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Není vyloučeno, že zbytková populace 
Anthaxia hungarica hungarica přežívá v teplomilných doubravách v údolí Dyje a na 
východním okraji NP Podyjí. Je třeba prověřit i další vhodné lokality v okolí Morav-
ského Krumlova.
Biologické poznámky: Jediný novodobý nález z NP pochází ze zahrady sousedící 
s teplomilnou doubravou na Hradišti u Znojma. Pokud populace Anthaxia hungarica 
hungarica ve východní části NP ještě existuje, bude zřejmě velmi slabá a je nutno ji 
ověřit dalším průzkumem, např. pomocí odchytových misek. Nález jednoho samce 
v NPR Rokytenské slepence u Moravského Krumlova v roce 2004 potvrzuje údaj ze 
stejné lokality z roku 1948 (viz data). Jižní Moravou prochází severní okraj areálu 
Anthaxia hungarica hungarica a její populace na jednotlivých lokalitách jsou velmi 
málo početné. V některých případech je lokalita ověřena po velmi dlouhé době (viz 
např. Moravskokrumlovsko) a jindy, vlivem změny přírodních podmínek zřejmě po-
pulace zanikají úplně. Je pravděpodobné, že hlavní příčina tohoto stavu tkví přede-
vším ve faktu, že na jednotlivých lokalitách zmizely vhodné stromové mikrobiotopy 
pro vývoj larev. Bílý (2002) uvádí, že preferuje lesostepní stanoviště a exponované 
teplomilné doubravy s výskytem živné dřeviny, což platí i pro jihomoravské lokality. 
Jako živné dřeviny uvádí mediteránní stálezelené duby (Quercus ilex a Q. coccifera) 
a též dub pýřitý (Q. pubescens), curleTTi (1994) zmiňuje i d. cer (Q. cerris). Na 
jižní Moravě lokality výskytu víceméně kopírují severní hranici rozšíření šípáko-
vých doubrav, v celém jihomoravském termofytiku je však dřevinná skladba lesa 
silně pozměněna v neprospěch dubu pýřitého a ve prospěch invazního akátu (Robi-
nia pseudoacacia) či borovice lesní (Pinus sylvestris). Je velmi pravděpodobné, že 
vývoj probíhá též v dalších druzích dubů, např. v dubu letním (Q. robur), o čemž 
svědčí dřevinná skladba na některých lokalitách kde byla Anthaxia hungarica hun-
garica zjištěna. Na jihomoravských lokalitách je podmínkou přítomnosti populace 
Anthaxia hungarica hungarica dostatek osluněného, odumřelého, tvrdého, odkorně-
ného dřeva, ve kterém se vyvíjí. Toto prostředí neexistuje v současnosti v naší pří-
rodě stabilně. Vzniká zejména při hospodaření v pařezinách s udržovaným nízkým 
zakmeněním, s použitím maloplošných obnovních prvků a krátkou obmýtní dobou. 
Důležitým faktorem byla i pastva velkých zvířat v lesních okrajích, způsobující zra-
ňování spodních partií kmenů a pastvou zabraňující zarůstání povrchu půdy vysoko-
vzrůstnou bylinnou vegetací. Takový režim hospodaření se v současnosti v našich 
lesích nepraktikuje. V místech, kde se nyní objeví populace Anthaxia hungarica 
hungarica je téměř vždy příčinou konkrétní zásah do porostu, v podobě vytvoření 
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k jihu orientované porostní stěny, osekaných pahýlů větví, nebo umístění odkorně-
ných dubových kůlů oplocenky. Tato nabídka mikrobiotopů pro vývoj larev je vždy 
jen dočasná, než je lokalita odrůstajícími dřevinami zastíněna a dřevo sloužící vývoji 
larev zetlí. Na jižní Moravě imága sedají nejčastěji na květy kopretiny bílé (Leucan-
themum vulgare) jak uvádí např. ŠiGuT (1996) a žluté květy rostlin čeledi Astera- 
ceae a sedají i na osluněném dubovém dřevě (ŠiGuT 1996). V Řecku imága navštěvu-
jí i modré květy čekanky obecné (Cichorium intybus), např. opakované pozorování 
v letech 1996, 2006, 2009 (M. Škorpík observ.).

Doba výskytu: Pro účely této práce bylo prostudováno mnoho desítek exemplářů 
z jižní Moravy v (M. Škorpík observ. in coll. MZM et coll. RMM). Rozptyl výskytu 
se pohyboval v rozmezí od první dekády května do třetí dekády června, s maximem 
na konci května a v první dekádě června.

ohrožení a ochrana: Aktuální rozšíření Anthaxia hungarica hungarica na jižní Mo-
ravě je nutné prověřit, aby tak bylo možno uvažovat o opatřeních k zajištění ochrany 
populace aktivním managementem. Na Znojemsku a na jižní Moravě je Anthaxia 
hungarica hungarica kriticky ohrožena, přičemž ochrana by měla být založena na 
úpravě stavu biotopů v lokalitách výskytu. Základem opatření je opětovné zavedení 
tvaru tzv. nízkého nebo středního lesa, kde bude podstatná část porostů převedena na 
výmladkové hospodaření a bude zde zajištěna možnost ponechání výstavků. Efek-
tem tohoto opatření bude změna mikroklimatu lesního porostu a vytvoření vhodných 
mikrobiotopů pro vývoj larev.

Anthaxia manca (Fabricius, 1767)
Ostatní lokality2: slup, Ječmeniště terasy 0,5 km V od pískové stěny, (7262b), 25. 4. 2010, lgt., Je-
niš I., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (imago in Ulmus minor); 27. 4. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex., 29. 4. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (imago in Ulmus minor); strachotice, větrolam 
0,7 km JJZ obce, (7263a), 12. 1. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (imago in Ulmus laevis).

rozšíření: Níže položené aluviální oblasti západní Evropy od Španělska přes Francii 
a Itálii až do Německa, Holandska a Dánska, aluviální oblasti střední Evropy, Bělo-
ruska, jižní Ukrajiny a jižního Ruska, Balkán, asijské Turecko a Zakavkazí. V Česku 
především v širokých nivách větších řek a na navazujících xerotermních lokalitách 
okrajových svahů pahorkatin jižní a střední Moravy a středních Čech. V západních 
Čechách byl nalezen v Nevřeni u Plzně (resl 2010). Byl zjištěn i ve středních Če-
chách např. v Praze-Malešicích, Praze-Hrdlořezech a v Radotíně (reJzek 2010), 
v Praze-Libni v PP Jablonka (Špryňar 2007), na Chotuci u Nymburka (coll. MCL), 
u Semic a Lobkovic (např. lgt. et coll. M. Kafka) a u Litoměřic (coll. M. Škorpík). 
V severních Čechách byl publikován ze Srní u České Lípy (honců, kaŠPar 2003), 
staré údaje jsou též od Bezdězu (kral 1915) a od Hřenska (lokay 1869). Na Mo-
ravě žije např. na Břeclavsku u Nejdku, Lednice, Břeclavi, u Lednických rybníků, 
Podivína, Ranšpurku, na Soutoku, u Dolních Věstonic, Ladné, Pavlova a v Soutěsce 
(Bílý 1996), u Mušova a Pouzdřan (lgt. et coll. J. Vávra), u Pohořelic (lgt. et coll. 
M. Škorpík), na Děvíně v Pavlovských kopcích (szoPa, Tomčík 2008) a u Milovic 

2 Exemplář s lokalitou „dyje“, 30. 6. 1895, lgt. Formánek; (coll. MZM), zřejmě nebude možno při-
řadit k obci „Dyje“ u Znojma (dříve Mühlfraun), ale spíše k oblasti dolního Podyjí na Břeclavsku.
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(holomčík 2010). Starý nález pochází z Brna (reiTTer 1870) a z Brna-Řečkovic (lgt. 
R. Formánek, coll. MZM). Známá je i z Kroměříže (coll. MCL), z Bohuslavic u Ky-
jova a Lanžhota (lgt. et coll. J. Procházka) a od Horního Němčí (konvička, vávra 
2008).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku byl dosud zaznamenán na 
dvou lokalitách, výskyt je velmi pravděpodobný i v galeriových porostech v mean-
drech Dyje pod Krhovicemi, v Lužném lese, kolem Hevlína, Oleksovic, podél toku 
Jevišovky aj. Velmi pravděpodobně žije všude ve větrolamech s podílem jilmů (viz 
Anthaxia tuerki) a v náletových porostech jilmu habrolistého (U. minor) zarůstající-
ho xerotermní stráně na miocenních sedimentech.

Biologické poznámky: V Česku jsou patrné dvě biotopové polohy. Nejčastěji je 
nalézán ve starších, zachovalých porostech tvrdého luhu parkového charakteru 
s rozvolněnými okraji, kde se vyvíjí v okrajových až soliterních jedincích jilmu 
vazu (U. laevis). Larva vytváří požerek v lýkové zóně silnějších odumírajících větví 
a osluněných kmínků. Na jižní Moravě a v Polabí (např. Chotuc a Semická hůrka) 
zjištěn i v náletových porostech jilmu habrolistého (U. minor) na xerotermních bio-
topech v místech bývalých jižně exponovaných svahových pastvin, sadů a záhumen-
ků. Takový biotop byl potvrzen i na Znojemsku (Ječmeniště). Je tedy velmi pravdě-
podobné, že Anthaxia manca nemá zvláštní vazbu na určité stanoviště a rozhodující 
je přítomnost vhodné osluněné živné dřeviny.

Doba výskytu: Na jižní Moravě byl zjištěn od poloviny dubna do konce června

ohrožení a ochrana: Jde o nejrozšířenější a nejsnáze zjistitelný druh ze čtyř našich 
zástupců rodu Anthaxia vyvíjejících se v jilmech. Ohrožení spočívá v zásazích do 
biotopů, změně struktury krajiny, ničení soliterních jilmů a jejich porostů v ekoto-
nové zóně na okrajích lesa. Starší exempláře jilmů též podléhají tracheomykóznímu 
onemocnění. Ochranu druhu je možno zajistit péčí o biotopy s údržbou, probírkami 
a prořezávkami lesních okrajů, s preferencí osluněných jilmů a ochranou soliterní 
a skupinové zeleně s podílem jilmů.

Anthaxia morio (Fabricius, 1792)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Jejkalova hájenka, (7160), 5. 6. 2010, lgt., det., coll., Škorpík 
M., 11 ex.; vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 13. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 24. 5. 
1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 1. 6. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Čížov, 9 – Ledové 
sluje, (7161), 18. 5. 1997, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Čížov, 11 – Vranovské brány, (7161), 
29. 4. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská step, (7161), 22. 5. 1991, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 15. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; lukov, 35 – Gálišská 
louka, (7161), 15. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 7. 6. 
1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; lukov, 37 – Faltýskův mlýn, (7161), 14. 5. 1993, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 3 ex.; 20. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 18. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík 
M., 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 7. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 12. 7. 
1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 38 – Příčky, 
(7161), 30. 6. 1991, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 2. 7. 
1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 9. 5. 1994, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 8. 6. 1996, lgt., 
det., coll. Rébl K., 1 ex.; 10. 5. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 8. 5. 2001, lgt. Smolík J., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzká chata, (7161), 11. 5. 1995, lgt., det., coll. Škor-
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pík M., 1 ex.; hnanice, 71 – Papírna, (7161), 13. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; hnanice, 
94 – Hnanice env., (7161), 5. 5. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; havraníky, 80 – Papírna, 
(7162), 22. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice,  72 –  cesta na Sealsfield, (7162), 
14. 5. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 9. 5. 1991, lgt. Hájek 
J., det. Kafka M., coll. NMP, 1 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 5. 1993, lgt., det. 
coll. Hozman P., 1 ex.; 28. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; konice, 70 – cesta na Kraví Horu, 
(7162), 1. 5. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 60 – Králův stolec, (7162), 
21. 5. 2005, lgt. Reiter A., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, 
(7162), 12. 2. 1990, lgt. Kobylák J., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larvae); Znojmo-sedlešovice, 
69 – Kraví hora, (7162), 15. 5. 2003, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

Ostatní lokality: hostim, Radkovský mlýn, (6961d), 17. 5. 2003, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 1 ex.; jevišovice, (7061b), 15. 6. 1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 
jevišovice, Nedveka, (6961d), 5. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lančov, 
břeh přehrady SZ obce, (7060c), 27. 5. 2003, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
miroslav, Přední Markův kopec, (7063d), 4. 4. 1996, cadaver, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
moravský krumlov, (6963b), 16. 6. 1965, lgt., Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
18. 5. 1964, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3ex.; 10. 6. 1965, lgt. Kunovský B., 
det. Škorpík, coll. RMM, 2 ex.; suchohrdly u Znojma, (7162), 1. 5. 2001, lgt. Smolík J., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; Višňové, zámecký park, (7062b), 25. 5. 2009, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1ex.; Znojmo, (7162), 1930, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1931, lgt. ?, det. Bílý S., 
coll. JMM, 1 ex.; 20. 5. 1964, lgt., Hrozinka I., det., coll. Klekner M., 6 ex.; Znojmo, Gránice, 
(7162a), 12. 6. 1967, lgt. Volák J., det. Škorpík M., coll. MVC, 1 ex.

rozšíření: evropský prvek, jehož rozšíření zahrnuje západní a střední Evropu, se-
verní Balkán a zasahuje až na Ukrajinu (Karpaty) a do jižní Skandinávie. V Česku 
se vyskytuje především v pahorkatinách (Bílý 2002), rozšířen je ale i v nižších po-
lohách všude tam, kde rostou jeho živné dřevin. V západních Čechách zjištěn např. 
v Oboře u Plzně, v Zábělé a u Bolevce (kletečka 1980), ve středních Čechách je 
např. znám z Českého krasu (Špryňar 2003), z Křivoklátska (réBl 2010), z Klá-
novic (havelka 1948), ze Sedlčanska (Trmal 2008) a z Kokořínska (honců 2006). 
V severních Čechách zjištěn např. u Všemil (coll. MCL), na Českolipsku např. 
u Mimoně, Kytlice, Zahrádek, Ralska, a Břehyně (honců, kaŠPar 2003), u Slunečné 
a Hamru na Jezeře (honců, kaŠPar 2007). Ve východních Čechách např. u Košum-
berka, Chocně, ve Vinarech, Skořenicích, Truskově, v Horním Jelení, v Žamberku 
a Ústí nad Orlicí (vše Poláček 1977), na Broumovsku (haMeT, vancl 2005). V již-
ních Čechách se vyskytuje např. u Kamýka nad Vltavou, Písku, Sezimova Ústí, 
Soběslavi, Protivína, Jindřichova Hradce, Stach, Zlivi, Hluboké nad Vltavou, Volar, 
Vimperka, Českých Budějovic a Mirochova (vše kletečka 2009). Na Moravě žije 
např. v Lednici (Bílý 1996), u Prostějova (zouFal 1922), v Ostrově u Macochy 
(haMeT et al. 2009), v Říkoníně (lgt. et coll. J. Vávra), ve Vranově u Brna, Blansku, 
v Silůvkách, Tetčicích a Valticích (lgt. et coll. M. Škorpík), v Kralicích nad Oslavou 
(coll. M. Škorpík), v Míkovicích a v Hluku (lgt. et coll. L. Kandrnál), Velké nad 
Veličkou, Bořeticích, Hrubé Vrbce a Hodoníně (lgt. et coll. J. Habarta). Na severní 
Moravě zjištěn např. na Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí a na Lysé hoře 
(lgt. et coll. T. Sitek).

předpokládaný výskyt na Znojemsku: Ve sledované oblasti je druh hojný všude 
tam, kde je poblíž jeho (v místních podmínkách nejčastější) živná dřevina, borovice 
lesní (Pinus sylvestris) a bude zjištěn i na dalších místech.
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Biologické poznámky: Škorpík nalezl na Miroslavských kopcích imágo v kukelní 
komůrce ve větvi borovice černé (Pinus nigra). V lesním komplexu kolem údolí 
Dyje západně od Vranova nad Dyjí je Anthaxia morio hojná spolu s dalšími druhy 
podrodu Melanthaxia i v rozsáhlejších smrkových porostech. I v případě tohoto 
druhu (podobně jako u dalších druhů podrodu Melanthaxia s výjimkou Anthaxia 
nigrojubata incognita) je rozšíření ve střední Evropě značně pozměněno zavedením 
produkčních porostů jehličnatých dřevin na místech mimo jejich přirozená stanoviš-
tě. Kromě výše zmíněných živných dřevin Bílý (2002) uvádí ještě jedli bělokorou 
(Abies alba) a modřín opadavý (Larix decidua).

Doba výskytu: Na Znojemsku byl zjištěn od konce dubna, do konce června.

ohrožení a ochrana: Druh není ohrožen v případě, že budou zachovány starší po-
rosty jehličnatých dřevin.

Anthaxia nigrojubata incognita bílý, 1974
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Feliciino údolí, (7160), 26. 5. 1984, lgt., det., coll. Sitek T., 1 ex.; 
Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 19. 4. 1997, lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex.; 20. 5. 1997, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 2 ex.; 31. 5. 1997, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

Ostatní lokality: Bítov, U Doutné skály, (7060), 9. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 7. 6. 
1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 20. 5. 2001, lgt., det., coll. Kafka M., 8 ex.; 16. 6. 2007, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; Znojmo, (7162), 25. 5. 1964, lgt., det., coll. Bílý S., 4 ex., (Bílý 
1974)3. 

rozšíření: areál Anthaxia nigrojubata incognita je dnes již značně disjunktivní 
a sleduje zejména v západní Evropě izolované arely živné dřeviny – jedle bělokoré 
(Abies alba), např. Pyreneje, Vogézy, Schwarzwald, severní i jižní alpská předhoří 
(in Úradníček et al. 2009). Dále je rozšířen v karpatském oblouku, střední Evropě, 
na Balkáně, a severní lesnaté zóně Malé Asie. Ještě začátkem středověku, kdy jedle 
bělokorá byla častou dřevinou středoevropských lesů, byla pravděpodobně Anthaxia 
nigrojubata incognita, podobně jako další druhy xylofágních brouků vázaných na 
jedli, mnohem častější. V Česku jeho výskyt sleduje poslední refugia kontinuál-
ního výskytu jedle v přírodě blízkých lesích. V západních Čechách je znám např. 
z Obory u Plzně (vše Bílý 1974), z této lokality ji uvádí i kletečka (1980). Ve 
středních Čechách žije na Křivoklátsku např. u Branova (lgt. et coll. M. Škorpík), 
u Zvíkovce (lgt. et coll. M. Kafka), ve Vůznici a u Skryjí. V jižních Čechách zjištěn 
např. v Poněšické oboře, v Americe u Písku, u Purkarce, Chotýčan, Vrábče, Českého 
Krumlova, historicky i z Boubína (kletečka 2009). Na Moravě byl zjištěn v Morav-
ském krasu např. Adamova, Blanska a Obůrky a dále též u Znojma (vše Bílý 1974). 
V oblasti Moravského krasu žije také u Macochy (coll. G. Novak, lgt et coll. M. 
Škorpík).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Při podrobnějším, cíleně zaměřeném vý-
zkumu může být Anthaxia nigrojubata incognita zjištěna i v dalších zbytkových 
porostech jedle bělokoré v údolních systémech Dyje, Želetavky a Jihlavy v západní 
3 Je velmi pravděpodobné, že údaj o výskytu Anthaxia nigrojubata incognita ze Znojma (Bílý 
1974) se týká některé lokality z území dnešního Národního parku Podyjí. Nejblíže Znojmu roste 
populace živné rostliny – jedle bělokoré v údolí Mašovického potoka (segment 58).
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části Znojemska. Jde např. o porosty u Palliardiho hradiska, v údolí Jihlavy u Plešic 
aj., kde jsou zachovány odpovídající biotopy.

Biologické poznámky: Na Znojemsku je Anthaxia nigrojubata incognita vázána 
na poslední zbytky přirozeně rostoucích svahových jedlin v údolních zářezech Dyje 
a Želetavky. Vzhledem ke zdravotnímu stavu velké většiny stromů a k pokračující-
mu trendu odumírání jedlí je zde budoucnost populace tohoto krasce značně nejistá. 
Jak uvádí Bílý (2002), je vývojem vázán na tyto druhy jedlí: Abies alba (západní 
submediterán, Alpy, Karpaty, střední Evropa a severní Balkán), A. nordmaniana 
(severní Turecko) a A. cephalonica (Balkán), velmi ojediněle též ve smrku ztepilém 
(Picea abies). V západní a střední Evropě se (v závislosti na živné dřevině) vysky-
tuje i v nižších polohách a pahorkatinách, v jižnější části areálu žije i výše v horách. 
V našich podmínkách se Anthaxia nigrojubata incognita chová jako reliktní prvek, 
který je vázán na přírodě blízké porosty jedle bělokoré (A. alba). Po téměř úplné 
destrukci horských jedlin a jedlobučin šestého vegetačního stupně a jejich přeměně 
na smrkové monokultury přežívá v geomorfologicky podmíněných refugiích po-
rostů živné dřeviny v údolních zářezech řek (např. Dyje, Berounky atd.) a v dalších 
inverzních polohách (např. v Moravském krasu). Jedle však byla na Znojemsku, ale 
i jinde ve střední Evropě od halštatské doby až po vrcholný středověk dominant-
ní dřevinou lesních porostů nižších a středních poloh (Pokorný 2004). Dá se tedy 
předpokládat, že xylofágní fauna na ní vázaná byla mnohem více rozšířená než dnes. 
Anthaxia nigrojubata incognita se zpravidla nevyskytuje tam, kde jedle byla v minu-
losti vysazena a kde neexistuje kontinuita s původními porosty. 

Doba výskytu: Zjištěn od poloviny dubna do poloviny června.

ohrožení a ochrana: Velmi vzácný a ohrožený taxon, provázející poslední zbytky 
reliktních porostů jedle. Možnosti ochrany jsou velmi omezené a spočívají v urych-
lené obnově populace jedle na tradičních lokalitách (zde svahové inverzní polohy).

Anthaxia nitidula (linnaeus, 1758)
NP Podyjí: onšov, 102, (7061), 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 8. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161), 27. 7. 1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 7. 1988, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 17. 7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 21. 5. 1993, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; Čížov, 23 – Klaperův potok, (7161), 27. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 
30 – Uhlířova louka, (7161), 22. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; lukov, 35 – Gálišská louka, 
(7161), 15. 7. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 12. 5. 1991, lgt., 
det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 10. 7. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 4. 7. 1993, lgt., det. Škor-
pík M., coll. JMM, 1 ex.; 13. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 1. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 98, (7161), 22. 5. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 28. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzká chata, (7161), 4. 2006, lgt. 
Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; hnanice, 94, (7261), 24. 5. 1995, lgt., det. coll. Hozman P., 
1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsí-
val M., 1 ex.; 11. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 12. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 16. 6. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 14. 5. 1997, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., 
coll. Křivan V., 1 ex.; 17. 5. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; mašovice, 89 – Široká louka, (7161), 
27. 7. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 2. 8. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 
77 – Havranické vřesoviště, (7162), 4. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 31. 5. 2004, lgt., det., coll. 
Křivan V., 1 ex.; 5. 6. 1975, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 5 ex.; havraníky, 79 – Skal-



184

ky, (7162), 21. 6. 2008, lgt. Snížek M., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 72 – Sealsfieldův kámen, 
(7162), 2. 6. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 73 – Popické kopečky, (7162), 16. 5. 1999, 
lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 30. 5. 1975, lgt. Dočekalová M., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 23. 4. 
1992, lgt., coll. Kocián M., det. Vrabec V., 1 ex.; 9. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; popice, 76 
– Farská zahrada, (7162), 7. 5. 1988, lgt. Smolík J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 2. 8. 1993, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 22. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
7. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 9 ex.; 22. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 2. 6. 1996, lgt., det., coll. 
Rébl K., 1 ex.; 27. 6. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 31. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
9. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 12. 5. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; popice, (7162c), 
5. 5. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 9. 5. 1991, lgt. Hájek J., det. Kafka M., coll. NMP, 1 ex.; 
3. 10. 1991, lgt. Mráček Z., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 1. 7. 2003, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; 
konice, 73 – vřesoviště, (7162), 4. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 9. 7. 1994, lgt., det. Hájek J, coll. 
NMP, 1 ex.; popice, 75 – Suchý vrch, (7162), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 9. 7. 1984, lgt. Steh-
lík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 12. 7. 1973, 
lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 12. 7. 1973, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 
1 ex.; 11. 8. 1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 6. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 5. 6. 
1989, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 10. 6. 1989, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. 
JMM, 7 ex.; 25. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 9. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. 
JMM, 2 ex.; 11. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 16. 5. 1990, lgt. Kobylák J., 
det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 9. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 17. 6. 1990, 
lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 14. 5. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 29. 5. 1991, 
lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 3 ex.; 29. 5. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 30. 5. 1991, 
lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 6 ex.; 1. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 1. 7. 1991, 
lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 17. 12. 
1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 4. 1993, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 11. 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 19. 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 16. 4. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 17. 4. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 17. 4. 1994, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 13. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 3. 6. 1996, lgt., det., coll. 
Rébl K., 1 ex.; 20. 6. 1997, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; 10. 8. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 
25. 5. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex.; znojmo-hradiště, 61 – U Pivovaru, (7162), 20. 6. 1988, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 24. 7. 2002, lgt., det., coll. 
Smolík J., 3 ex.

Ostatní lokality: Bítov, obec, (7060c), 22. 5. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; Bítov, Corn-
štejn, (7060c), 5. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; blížkovice, Znojem-
ský les, (7060b), 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 
6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Bohutice, PP U Mi-
chálka, (7064a), 5. 6. 1963, lgt., det. Lauterer P., coll. MZM, 1 ex.; Derflice, PP Střebovský kopec, 
(7162d), 5. 5. 2005, lgt. Reiter A., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 19. 5. 2005, lgt. Reiter A., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 21. 6. 2006, lgt. Reiter A., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; Dolní Dubňany, Ve 
Žlebě, (6963), 29. 6. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Škorpík M., coll. MZM, 3 ex.; dyjá-
kovičky, Ječmeniště, (7262b), 11. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 14. 6. 1994, lgt., det., coll. 
Bílý S., 1 ex.; dyje, 1km V od obce, 5. 6. 1975, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 
dyje, Dyjské svahy, (7162d), 2. 7. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; chvalatice, PR Růžový 
vrch, (7060c), 5. 6. 2003, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; jaroslavice, (7263a), 
11. 5. 1974, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; jevišovice, (7061b), 27. 7. 2002, lgt., 
det., coll. Smolík J., 1 ex.; 10. 7. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 4 ex.; 18. 7. 2004, lgt., det., coll. 
Smolík J., 1 ex.; 3. 4. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; křepice, (6962d), 20. 5. 1990, lgt., 
det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; krhovice, Vraní vrch, (7163c), 19. 5. 2005, lgt. Reiter A., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; kuchařovice u znojma, Purkrábka, (7162b), 7. 5. 2004, lgt., det., coll. 
Křivan V., 1 ex.; miroslav, (7063b), 21. 5. 1969, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 3 ex.; 
moravský krumlov, (6963b), 10. 6. 1965, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
25. 6. 1972, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 16. 7. 1969, lgt. Kunovský B., 
det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 6. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 



185

1 ex.; 12. 7. 1971, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 11. 5. 1969, lgt. Kunov-
ský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 23. 6. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. 
RMM, 1 ex.; 2. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 6. 6. 1969, lgt. Ku-
novský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 6. 7. 1964, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. 
RMM, 2 ex.; lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 22. 7. 1970, lgt. Kunovský B., 
det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 16. 6. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; oblekovice, Načeratický kopec, (7162d), 30. 5. 1975, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. 
MZM., 8 ex.; petrovice, (6963d), 11. 7. 1974, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
6. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; suchohrdly u Znojma, (7162b), 
15. 5. 1997, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; Šatov, sady J obce, (7262a), 7. 5. 2000, lgt. Reiter A., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 4 ex.; Trstěnice, (7063a), 5. 6. 1963, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., 
coll. MZM, 1 ex.; Uherčice, (7059d), 17. 7. 1951, lgt. Netopil F., det., Škorpík M., coll MZM, 
3 ex.; Znojmo, (7162), 1923, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 4 ex.; 20. 5. 1926, lgt. ?, det. Bílý S., 
coll. JMM, 2 ex.; 1928, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 3 ex.; 1931, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 
2 ex.; 20. 5. 1964, lgt., Hrozinka I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; 1973, lgt. Štraus P., det. Škor-
pík M., coll. JMM, 9 ex.; 28. 5. 1973, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 1. 6. 1973, 
lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 13 ex.; 1. 6. 1974, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 5 ex.; 1. 5. 1975, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 15. 7. 1975, lgt. Štraus P., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 15. 7. 1975, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
5. 1993, lgt., det., coll. Mráček Z., 1 ex.; 10. 6. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; 14. 6. 2003, 
lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; 9. 7. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.

rozšíření: areál druhu zahrnuje severoafrickou arelu v přímořské části Alžírska, 
celou západní Evropu včetně Velké Británie, střední Evropu, Balkán, jižní část 
Skandinávie a severozápadní část Ruska. V České republice jde na vhodných bi-
otopech o jeden z nejhojnějších druhů krasců. V západních Čechách zjištěn např. 
u Nevřeni, Obory, Klabavy a Vejprnic (kletečka 1980). Ve středních Čechách jej 
z Kokořínska uvádí honců (2006), ze Sedlčanska (TrMal 2008), z Českého krasu 
(Špryňar et al. 2003) a Křivoklátska (réBl 2010). Žije též např. v Praze v Divoké 
Šárce a v Malešicích (reJzek 2010), dále u Rakovníka, Řevničova a Slap (vše ložek 
et al. 2005), u Chotuci a Mladé Boleslavi (MikáT et al. 2004). V severních Čechách 
znám např. od Bílince, Brné u Ústí nad Labem (coll. MCL), z Českolipska např. 
z Janovic u Kravař, ze Zahrádek, z Provodína, ze Slunečné, ze Zákup, z České Lípy 
a z Bezdězu (vše honců, kaŠPar 2003). Ve východních Čechách zjištěn např. u Sko-
řenic, Přelouče, Chocně a Ústí nad Orlicí (Poláček 1977), z Broumovska jej uvádí 
(haMeT, vancl 2005). V jižních Čechách žije např. u Radomyšle, Písku, Soběslavi, 
Bavorova, Vodňan, Husince, Hluboké nad Vltavou, Prachatic, Třeboně, Stráže nad 
Nežárkou, Lhenic, Brlohu a Českého Krumlova (vše kletečka 2009). Na Moravě je 
znám např. od Prostějova (zouFal 1922), z Ostrova u Macochy (haMeT et al. 2009), 
z Břeclavska (schlaghamerský 2000), např. z Bulhar, Dolních Věstonic, Břeclavi, 
z Hlohovce, z Kotle, z Ladné, Lednice, Lanžhota, Nejdku, Pavlova, aj. (Bílý 1996), 
z Mikulova (szoPa, Tomčík 2008), z Bučovic, Blučiny, Hostěrádek, Syrovic, Úval 
atd., (vše coll. MZM), ze Silůvek, Strážnice, Pouzdřan a Valtic (vše lgt. et coll. 
M. Škorpík). Dále byly podchyceny lokality Uherské Hradiště, Březolupy, Hluk, 
Míkovice, Bohuslavice u Kyjova a Kunovice (vše lgt. et det. L. Kandrnál). Na se-
verní Moravě např. Košatka u Jistebníku (lgt. et coll. J. Vávra) a Metylovická hůrka 
u Frýdlantu nad Ostravicí (lgt. et coll. T. Sitek). Na Znojemsku pochází nejvíce úda-
jů z NP Podyjí, je však hojný na vhodných biotopech ve všech částech okresu.
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předpokládaný výskyt na znojemsku: Anthaxia nitidula je pravděpodobně roz-
šířena na Znojemsku všude na vhodných lokalitách, kterými jsou často záhumenky, 
zahrady, sady a stromořadí ovocných stromů. Na přírodních lokalitách žije všude, 
kde se vyskytují živné dřeviny.

Biologické poznámky: V NP Podyjí Škorpík ověřil tyto živné rostliny: třešeň 
(P. avium), mahalebku obecnou (P. mahaleb), slivoň švestku (P. domestica), trnku 
obecnou (P. spinosa), sakuru ozdobnou (P. serrulata), mandloň obecnou (P. dulcis) 
a mišpuli německou (Mespilus germanica), v biotopu teplomilných doubrav i hrušeň 
planou (Pyrus pyraster), muk hardeggský (Sorbus hardeggensis) a jeřáb břek (S. tor-
minalis), vše M. Škorpík lgt. et observ. Imágo sedá někdy již od poloviny dubna na 
žlutých květech rostlin z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) (např. Taraxacum sp.), 
jak bylo pozorováno v okolí Popic, Havraníků a na Hradišti u Znojma (M. Škor-
pík observ.). V květnu a červnu využívá květy pryskyřníků (Ranunculus sp.) a růží 
(Rosa sp.), později i další kvetoucí rostliny, např. různé druhy žebříčků (Achillea 
sp.). U imág líhnutých až v létě (zejména u samců chytaných v NP až v srpnu) je 
zřejmá tendence k barevným termoaberacím. Bylo zjištěno zbarvení zejména mod-
rozelených a modrofialových odstínů. Anthaxia nitidula využívá široké spektrum 
biotopů v místech, kde rostou živné dřeviny z čeledi růžovitých (Rosaceae). Nej-
častěji se vyskytuje v extenzivních ovocných sadech a v nevyužívaných zahradách, 
ale běžný je i na svěžích nivních loukách a světlinách v lesních komplexech, vždy 
poblíž živných dřevin. Bílý (2002) zmiňuje višeň (Prunus cerasus) a hloh obecný 
(Crataegus laevigata). 
Doba výskytu: Zjištěn od druhé dekády dubna do poloviny srpna, s nejvyšší mírou 
výskytu v červnu.
ohrožení  a  ochrana: Není ohrožen, budou-li zachovány jeho biotopy. Základem 
ochrany populací je ochrana extenzivních sadů a zahrad, ve volné krajině rozptýle-
ných výsadeb ovocných stromů a dalších růžovitých dřevin, včetně keřů hlohů a šíp-
ků. Na lesních biotopech je nutno chránit prosvětlené partie a lesostepní palouky 
s porosty hlohů, šípků, hrušní a jabloní.

Anthaxia olympica kiesenwetter, 1880
NP Podyjí: hnanice, 84 – Pod Hraběcí Horou, (7161), 27. 6. 2008, lgt. Stejskal R., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; hnanice, 94 – vinice, (7161), 5. 9. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; hnanice, 86 
– Hraběcí hora, (7261b), 15. 6. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 
5. 7. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 11 ex.; 5. 7. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex.; 5. 7. 1990, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 11 ex.; 5. 7. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex.; 5. 7. 1990, lgt., det. Škor-
pík M., coll. JMM, 1 ex.; 4. 7. 1994, lgt., det. coll. Mikát M., 1 ex.; 4. 7. 1994, lgt., det., coll. MVC, 1 ex.; 
5. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 9. 7. 1994, 
lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; 13. 7. 1994, lgt. Hájek J., det. Kafka M., coll. NMP, 1 ex.; 1. 7. 1995, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 13. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 13. 7. 1996, lgt., det., coll. Sitek T., 6 ex.; 23. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 6. 2000, 
lgt., det., coll. Křivan V., 3 ex.; 10. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 5 ex.; 26. 6. 2001, lgt., det., coll. 
Křivan V., 3 ex.; havraníky, 78 – hnanická stráň, (7161), 3. 7. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 7 ex.; 
havraníky, 77 – 1 km Z od obce, (7161), 4. 7. 1994, lgt., det. Mikát M., coll. MVC, 1 ex.; havraníky, 
77 – vřesoviště, (7162), 11. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 23. 4. 1992, lgt. et coll. Kocián M., 
det. Vrabec V., 1 ex.; 4. 7. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 4 ex.; 18. 8. 1995, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 
1 ex.; 19. 6. 1996, lgt. Hájek J., det. Kafka M., coll. NMP, 1 ex.; 19. 6. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 
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1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 20. 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 20. 8. 1996, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 7. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex.; popice, 73 – Popické kopečky, (7162), 
16. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; popice, (7162), 16. 7. 1996, lgt., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1 ex.; Znojmo, 92 – Popice, (7162), 16. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; Znojmo, 64 
– Cínová hora, (7162), 26. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 17. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 14. 8. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 2. 7. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 3. 7. 1995, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 12. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 15. 7. 1996, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 15. 6. 1979, lgt., det., coll. Mrá-
ček Z., 1 ex.; 6. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 12 ex.; 6. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 12 ex.; 
9. 7. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 9. 7. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 25. 7. 
1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 25. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 17. 6. 1990, lgt. Ko-
bylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 20. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
27. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 5 ex.; 10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 
1 ex.; 19. 7. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 14 ex.; 14. 8. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 23. 6. 
1992, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 12. 7. 
2002, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 3. 9. 1987, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 7. 1990, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 3. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsí-
val M., 1 ex.; 19. 6. 1993, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; 30. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 30. 6. 
1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 30. 6. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 30. 6. 1994, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 3 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. 
Křivan V., 3 ex.; 14. 6. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex.

Ostatní lokality: Biskoupky, (6963b), 16. 6. 2008, lgt., det., coll. Křivan V., 3 ex.; 30. 5. 2010, lgt. 
et coll. Hanzlík V., det. Kafka M., 1 ex. (ex pupa in Rosa canina); blížkovice, 500 m jižně od obce, 
(7060b), 18. 6. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; dolní kounice, (6964b), 21. 7. 1966, lgt. 
Pospíšilová L., det. Škorpík M., coll MZM, 1 ex.; Dyjákovičky, Ječmeniště, (7262b), 12. 7. 2001, 
lgt., det., coll. Smolík J., 5 ex.; 27. 6. 2002, lgt., det., coll. Snížek M., 3 ex.; 24. 6. 2001, lgt., det., 
coll. Snížek M., 1 ex.; hrabětice, Trávní Dvůr, (7264), 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
dyje, Dyjské svahy, (7162d), 2. 7. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; miroslav, U letiště, 21. 6. 
2005, lgt., det., coll. Snížek M., 5 ex.; moravské Bránice, Žebětín, (6963b), 16. 6. 2008, lgt., det. 
coll. Křivan V., 1 ex.; moravský krumlov, (6963b), 9. 8. 1962, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., 
coll. MZM, 1 ex.; 1. 7. 1963, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 5. 7. 1964, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 5 ex.; 6. 7. 1964, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; 9. 7. 1964, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 4 ex.; 1. 7. 1965, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 14. 7. 1965, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 3 ex.; 1. 8. 1965, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 8 ex.; 2. 7. 1966, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 11. 7. 1966, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 2 ex.; 26. 6. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 1. 7. 1967, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 11 ex.; 2. 7. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škor-
pík M., coll. RMM, 4 ex.; 13. 7. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 16. 7. 
1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 26. 7. 1967, lgt. Kunovský B., det. 
Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 29. 7. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
5. 7. 1968, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 3. 7. 1968, lgt. Kunovský B., 
det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 9. 7. 1968, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; 13. 7. 1968, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 28. 6. 1969, lgt. Kunov-
ský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 2. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. 
RMM, 2 ex.; 16. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 7 ex.; 17. 7. 1969, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 23. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; 6. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 8. 7. 1970, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 27. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; 12. 7. 1971, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 13. 7. 1971, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 14. 7. 1971, lgt. Kunovský B., det. Škorpík 
M., coll. RMM, 1 ex.; 25. 7. 1971, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 3. 7. 1972, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 9. 7. 1972, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
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coll. RMM, 4 ex.; 24. 7. 1972, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 4 ex.; 25. 6. 1973, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 8. 7. 1973, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 4 ex.; 6. 7. 1974, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 5 ex.; 14. 7. 1974, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 4. 7. 1976, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 2 ex.; 16. 7. 1981, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 5. 7. 1985, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 28. 7. 1985, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 5 ex.; 21. 6. 1986, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 14. 7. 1987, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 
6. 8. 1998, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; 1. 7. 2000, lgt. Stejskal R., det., coll., 
Obořil M.; 4. 7. 2000, lgt., det., coll. Křivan V.,1 ex.; 12. 8. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 
olbramovice, Leskoun, (6964c), 25. 7. 1984, lgt. Lauterer P., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 
petrovice, (6963d), 11. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 11. 7. 1971, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 5 ex.; 6. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 4 ex.; 13. 7. 1971, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 14. 7. 1971, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1ex.; senorady, (6863c), 1936 a 1938, lgt. Matou-
šek J., více ex. (MaTouŠek 1939); 12. 7. 1940, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 
1938, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll MZM, 1 ex.; 1939, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., 
coll. MZM, 1 ex.; vémyslice, PP Na Kocourkách, (7063b), 17. 6. 2010, lgt., det., coll. V. Křivan, 
1 ex.; Vevčice, (7062a), 17. 7. 1963, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 2 ex.; 29. 6. 2008, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; Vevčice, údolí Jevišovky, 3 km SZ obce, (7062a), 20. 3. 2010, lgt., 
Kabátek P., det., coll. Rejzek R. (larva in Rosa canina); Višňové, (7062b), 28. 6. 1968, lgt. Kunov-
ský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; Výrovice, Výrovické kopce, (7062d), 8. 7. 2009, lgt., 
det., coll. Křivan V., 1 ex.; Znojmo-Bohumilice, Načeratický kopec, (7162d), vojenský prostor, 
26. 7. 2009, lgt. Malenovský I. et Baňař P., det. Škorpík M., coll. MZM, 2 ex.; Znojmo, (7162), 
14. 6. 1924, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Rozšířen od jižní Francie přes jižní část střední Evropy, Balkán, na západ 
asijského Turecka, přes Ukrajinu do jižní části evropského Ruska a do Zakavkazí. 
Ve střední Evropě prochází severní hranice jeho areálu jižní Moravou. První výskyt 
na území Česka pochází ze sledovaného území (MaTouŠek 1939). Recentní nálezy 
jsou soustředěny převážně na Znojemsko, ojediněle byl zjištěn i na dalších stepních 
lokalitách na okraji Českého masívu, mezi Znojmem a Brnem např. u Brna na Ka-
menném vrchu (lgt. et coll. M. Obořil), a na Hádech (např. lgt. P. Lauterer již v roce 
1963 a lgt. I. Malenovský v roce 2007; vše coll. MZM). K šíření od jihu došlo prav-
děpodobně ilyrskou cestou, po alpském předhoří a za Dunajem po úpatí Českého 
masívu z Rakouska na severovýchod. Tento migrační koridor zmiňuje např. ložek 
(2009). Řídce se vyskytuje v Jihomoravské pahorkatině, např. u Kobylí (lgt. et coll. 
M. Snížek), na Výhonu u Blučiny, v PR Špice u Hostěrádek a v PP Přední kopaniny 
u Hustopečí, vše (coll. MZM), byl sbírán i u Kurdějova (lgt. et coll. J. Procházka). 
Jednotlivé nálezy pocházejí i z říčních úvalů, např. od Bzence (coll. MZM), nebo 
z lednického parku (černý 1994).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Možné lokality výskytu lze hledat na step-
ních ladech se silikátovým podkladem, např. na Jevišovicku, na východním okraji 
Krumlovského lesa, na Miroslavských kopcích a v Krhovickém krystaliniku a na 
vhodných stanovištích v údolních komplexech Oslavy a Jihlavy.

Biologické poznámky: Typickým biotopem jsou u nás xerotermní trávníky a stepní 
lada na silikátovém podkladu s porosty šípkové růže (Rosa canina) a dalších druhů 
růží, ve kterých se vyvíjí. Vývoj larev probíhá v soliterních, osluněných, pomalu 
rostoucích keřích růží. Na Havranickém vřesovišti byla pozorována samice kladoucí 
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na větev růže Jundzillovy (R. jundzillii), o průměru ca 1,5 cm (M. Škorpík observ.). 
Samice umisťovala vajíčka do štěrbin kůry nad zduřeninu způsobenou žírem larev 
Agrilus cuprescens (viz komentář k tomuto druhu). Rostlina je v těchto místech osla-
bena a vitalita pletiv je nižší. Jeden exemplář byl vychován z růže šípkové z lokality 
Vevčice (P. Kabátek pers. comm.). Větvička měla průměr 0,6 až 0,8 cm, plochý 
požerek pod kůrou největší šířky 0,5 cm byl zakončen kukelní komůrkou ve dřevě. 
Požerek v délce cca 10 cm směřoval od terminálu k silnějšímu konci. Rozšíření po-
pulace na jihozápadní Moravě pravděpodobně souvisí se změnami využití krajiny 
ve 20. století a je dokladováno prvními nálezy před 2. světovou válkou (viz výše). 
Ještě začátkem 20. století označil oBenBerGer (1913) nejsevernější lokalitu areálu 
a zároveň nejbližší výskyt našemu území v Mödlingu u Vídně. Útlum pastvy dato-
vatelný již v průběhu 19. století, zapříčinil postupné zarůstání dřívějších xeroterm-
ních pastvin šípkem, čímž vznikl vhodný biotop. Výskyt druhu východně od výše 
zmíněného migračního koridoru (viz výše) na hraně Českého masívu může souviset 
s vývojem larev v jiných druzích dřevin z čeledi růžovitých (Rosaceae), zejména 
ovocných dřevinách, které jako živné uvádí Bílý (2002). Jde především o mandloň 

Obr. 7. Rozmístění známých lokalit Anthaxia olympica sleduje stepi na východním okrajovém sva-
hu českého masívu.
Fig. 7. The distribution of the known localities of the Anthaxia olympica corresponds to the steppes 
on the eastern edge slopes of Bohemian massif.
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(Prunus dulcis), meruňku obecnou (P. armeniaca), třešeň (P. avium), mahalebku 
obecnou (P. mahaleb), višeň (P. cerasus), broskev (P. persica) a švestku (P. domes-
tica). Imága sedají nejvíce na květy žebříčků (Achillea sp.), zjištěna byla často i na 
žlutě kvetoucích rostlinách čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), u Havraníků např. 
na jestřábníku hadincovém (Hieracium echioides). MaTouŠek (1939) uvádí např. 
rmen barvířský (Anthemis tinctoria), r. rolní (A. arvensis), žebříček obecný (Achillea 
millefolium) a žebříček sličný (A. nobilis).

Doba výskytu: Na Znojemsku zjišťován od poloviny června do první dekády září, 
s maximem výskytu v červenci.

ohrožení a ochrana: Velmi vzácný a lokální druh, jehož ohrožení spočívá v zarůs-
tání silikátových xerotermních biotopů s rozptýlenými porosty šípků expanzními 
bylinami a náletovými dřevinami. Ochranu stanovišť a vhodných biotopů je možno 
zajistit blokováním sukcesních změn ve stadiu krátkostébelného xerotermního tráv-
níku s rozvolněným porostem keřů růží a znovuzavedením pastvy.

Anthaxia podolica podolica mannerheim, 1837
NP Podyjí: hnanice, 94 – obec, (7161), 22. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 26. 6. 1988, 
lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, 61 – Hradiště, (7162), 22. 6. 1989, lgt. Kobylák J., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.

Ostatní lokality: božice, rybník Dolní Karlov, (7163d), 6. 3. 2009, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 5 ex.; hrabětice, Trávní Dvůr, (7264b), 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 8 ex.; 
6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; hrušovany nad jevišovkou, (7164d), 8. 1974, lgt. Ko-
bylák F., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 20. 6. 1980, lgt. Kobylák F., det. Křivan V., coll. JMM, 
2 ex.; ivančice-budkovice, Budkovické skály v NPR Krumlovsko-Rokytenské slepence, (6964), 
29. 7. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 22. 7. 2007, lgt. 
Stejskal R., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; moravský krumlov, (6963b), 9. 7. 1964, lgt. Kunov-
ský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; přímětice, kaolínka, (7162), 20. 8. 2004, lgt., det., coll. 
Křivan V., 1 ex.; Únanov, (7062), 20. 6. 1978, lgt. Kobylák F., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Zasahuje do části submediteránu západní Evropy, střední Evropa, Bal-
kán, teplejší části Ukrajiny a evropského Ruska a části Turecka. V Česku preferuje 
lužní biotopy, skalní stepi a svahové lesostepi (Bílý 2002) s výskytem živné dře-
viny. Ze západních Čech existuje starý neověřený nález z Plzně (kletečka 1980). 
Ve středních Čechách žije např. v Českém krasu u Srbska, odkud jej uvádí např. 
Špryňar (2003). Známý je též v centrální části Křivoklátska např. od Týřova (réBl 
2010). Centrem rozšíření na Moravě jsou lužní polohy Břeclavska. Byl sbírán např. 
u Lednice, Nejdku, na Soutoku, u Milovic, na Děvíně, v Mikulově, na Kotli, v Lad-
né, u Perné a na Pohansku (Bílý 1996). Dále byl zjištěn na Svatém kopečku u Mi-
kulova (černý, Pavlík 2007), v Milovické oboře (černý, Pavlík 2008), na Děvíně 
na Pavlovských vrších (szoPa, Tomčík 2008), u Pouzdřan (např. coll. M. Škorpík), 
u Podivína (lgt. et coll. M. Škorpík) a v Drnholeckém luhu (lgt. A. Reiter, coll. 
JMM). Nalezen byl i na Kroměřížsku u Bílan (Mackovčin et al. 2002), u Mikulčic 
a Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka), u Veselí nad Moravou a Strážnice (lgt. et 
coll. J. Habarta) a v Uherském Hradišti a Polešovicích, (lgt. et coll. L. Kandrnál). 
Na Znojemsku byl dosud nalezen v dosti různorodých biotopech jen několikrát (viz 
výše). Výskyty v Únanově, Příměticích, Hnanicích a na Hradišti (viz výše), jsou 
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zatím nejzápadnějšími zjištěnými lokalitami na jižní Moravě. S výjimkou lokality 
Hradiště nebyl dosud zjištěn v průlomovém údolí Dyje západně od Znojma.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Bude nezbytné zmapovat rozšíření na Zno-
jemsku na mnoha dalších možných lokalitách i vzhledem ke skutečnosti, že živná 
rostlina k vůli eutrofizaci prostředí evidentně expanduje (např. střeštík, ŠaMonil 
2006). Výskyt může být zjištěn např. v komplexu meandrů Dyje pod Krhovicemi, na 
Božicku, v Lužném lese, u Oleksovic atd.

Biologické poznámky: Přestože v NP Podyjí existují v celé délce údolí vhodné 
biotopy, Anthaxia podolica podolica zde zatím zjištěna nebyla. Absence populace 
v NP Podyjí i přes dostatek vhodných biotopů je překvapivá i proto, že na velmi po-
dobných biotopech v centrální části CHKO Křivoklátsko je druh zastoupen. Jeho 
živná dřevina – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), kterou uvádí např. Bílý (2002), 
vykazuje velmi širokou ekologickou valenci (střeštík, ŠaMonil 2006). V současné 
době expanduje na více místech Znojemska v nevyužívaných nelesních plochách, 
ale mnohde i v lesních porostech (např. Pašerácká stezka v NP Podyjí). Většinou jde 
zatím o mladé porosty. Je pravděpodobné, že s určitým zpožděním bude na změně-
nou situaci reagovat i populace Anthaxia podolica. Bude vhodné prověřit možnost 
vývoje v dřínu (Cornus mas), který jako živnou dřevinu uvádí rovněž Bílý (2002). 
Další živnou dřevinou, kterou uvádí Bílý (2002) je jasan zimnář (F. ornus). Na na-
šem území není dřevinou původní (Úradníček et al. 2009) a nejblíže se přirozeně 
vyskytuje na Děvínské Kobyle na Slovensku (M. Škorpík observ.).

Doba výskytu: Malý počet pozorování se pohybuje v rozpětí od května do 20. srp-
na, bez možnosti určit vrchol výskytu. 

ohrožení  a  ochrana: Nemnoho nálezů neumožňuje vyhodnotit ohrožení popula-
ce. V lužních oblastech okresu je to ochrana krajinné struktury (včetně rozptýlené 
zeleně), lesních okrajů, druhové a prostorové skladby starších porostů s preferencí 
jasanů, zejména v okrajích porostů. V lesostepních a svahových lesních porostech je 
nezbytné tyto lokality podřídit územní ochraně a příslušnému managementu.

Anthaxia quadripunctata quadripunctata (linnaeus, 1758)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Feliciino údolí, (7160b–7161a), 16. 6. 2004, lgt., det., coll. Mo-
ravec J., 10 ex.; vranov nad dyjí, 6 – Hamerské vrásy, (7161), 3. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík 
M., 22 ex.; vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 1. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 13. 5. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 10. 5. 2003, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; vranov nad dyjí, 
103, (7160), 17. 8. 1997, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; vranov nad dyjí, 8 – střelnice, (7161), 
25. 6. 1992, lgt., det., coll. Vrabec V., 1 ex.; Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 13. 5. 1994, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; 18. 5. 1997, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; lukov, 35 – Gálišská louka, (7161), 
15. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 7. 6. 1991, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
lukov, 39 – šíje Ostrohu, (7161), 30. 10. 1992, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex larvae); podmolí, 
40 – Žlebský potok, (7161), 28. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, 
(7161), 2. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; hnanice, 71 – Papírna, (7161), 13. 6. 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; havraníky, 80 – Papírna, (7161), 22. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 13. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 5. 1993, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; havraníky, 78 – humna, (7162c), 1. 7. 1989, lgt., det. Kraus Z., 
coll. JMM, 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 2. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex.; 25. 5. 
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1993, lgt., det. coll. Hozman P., 1 ex.; popice, 73, (7162), 9. 5. 1991, lgt. Hájek J., det. Kafka M., 
coll. NMP, 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 4. 6. 1988, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 14. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 18. 6. 1997, lgt., det., 
coll. Stejskal R., 1 ex.; 16. 7. 1997, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.; np podyjí, (7161b), 6. 1993, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; NP Podyjí, (7161d), 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.

Ostatní lokality: Bítov, Cornštejn, (7060c), 5. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 
1 ex.; Bítov, U Doutné skály,(7060c), 16. 6. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; blížkovice, 
Znojemský les, (7060b), 3. 5. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 1. 7. 1991, lgt., det., coll. Vlá-
čil V., 1 ex.; 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1995, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; jevišovice, (7061b), 8. 2001, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; jevišovice, Nedveka, (6961d), 5. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
kravsko, (7061d), lgt., Mocek B., det. Škorpík M., coll. MVC, 1 ex.; moravský krumlov, sklád-
ka za nádražím, (6964c), 27. 5. 1987, lgt., det., coll. Pecina R., 1 ex.; stálky, Bílý kříž, (7159b), 
19. 6. 2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 1926, lgt. ?, det. 
Bílý S., coll. JMM, 5 ex.

rozšíření: Anthaxia quadripunctata quadripunctata je rozšířena téměř v celé Evro-
pě včetně Velké Británie, Skandinávie a severní části evropského Ruska a Kavkazu. 
Areál zahrnuje též horské oblasti Malé Asie, Kazachstánu a západní Sibiře. Jedná 
se o jeden z nejobecnějších druhů krasců naší přírody. Jeho značnému rozšíření ve 
střední Evropě zřejmě napomohlo zavedení intenzivních metod v lesním hospoda-
ření a přeměna přirozené druhové skladby lesních porostů ve prospěch jehličnanů, 
zejména smrku ztepilého (Picea abies). To platí i o jeho rozšíření v Česku. V zá-
padních Čechách žije např. na Plzeňsku u Obory, Klabavy, Zábělé, v Plzni-Valše, 
v Plzni-Bolevci a u Rokycan (kletečka 1980). Ve středních Čechách je uváděn 
např. z okolí Prahy od Radotína a Klánovic (reJzek 2010), Škvorce (havelka 1948), 
z Kokořínska (honců 2006), Křivoklátska (réBl 2010) a ze Sedlčanska (TrMal 
2008). V severních Čechách je znám např. z Klínovce v Krušných horách a Dě-
čína (coll. MCL), na Českolipsku žije např. v Kytlici, u České Lípy a Zahrádek, 
u Mařenic a Krompachu, Mimoně, Starých Splavů a Doks (honců, kaŠPar 2003). 
Ve východních Čechách např. u Zderazi, Dolní Čermné, Vinar, Skořenic, Chocně, 
Plasnic, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a Rychnova nad Kněžnou (vše Poláček 
1977), na Broumovsku (haMeT, vancl 2005) a v Krkonoších (oBenBerGer 1952). 
V jižních Čechách byl sbírán např. u Suchdola nad Lužnicí, a Slavonic (lgt. et coll. 
M. Škorpík), dále např. u Borotína, Blatné, Tábora, Písku, Sudoměřic, Borkovic, 
Počátků, Protivína, u Prášilského jezera, Volar, na Churáňově, u Jeleních Vrchů, 
Třeboně, Lásenic, Libořez, Nových Hradů, Hojné Vody (vše kletečka 2009). Na 
Moravě žije např. u Jeseníku (coll. M. Škorpík), Rešovic a Bučovic (coll. MZM), 
u Ostrova u Macochy (haMeT et al. 2009), Salaše, Hluku a Míkovic (vše lgt. et coll. 
L. Kandrnál), na Pavlovských vrších (szoPa et Tomčík 2008), u Lednických rybníků 
(Bílý 1996), u Žďáru nad Sázavou (coll. M. Škorpík), v NPR Žákova hora, v Pas-
kově, Ostravě-Martinově, na Pohansku a u Radějova (vše lgt. et coll. J. Vávra), na 
Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí a v Luhačovicích (lgt. et coll. T. Sitek) 
a na mnoha dalších lokalitách. Je rozšířen v celé západní části okresu Znojmo v Je-
višovickém bioregionu všude tam kde jsou porosty jeho nejčastějších živných dřevin 
– smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris).
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předpokládaný výskyt na znojemsku: Anthaxia quadripunctata quadripunctata 
nevykazuje zvláštní vazbu na stanoviště, podmínkou je přítomnost živných dřevin. 
Nové lokality mohou být objeveny kdekoli na Znojemsku.

Biologické poznámky: Dalšími živnými dřevinami jsou původní druhy flóry Česka 
– jedle bělokorá (Abies alba), jalovec obecný (Juniperus communis), modřín opada-
vý (Larix decidua) a borovice kleč (Pinus mugo) – viz Bílý (2002). Často je zavlé-
kán i na značné vzdálenosti se smrkovým řezivem, nebo slabou kulatinou na výrobu 
plotů, takže imága je možno nalézt na žlutých květech i v intravilánech sídel daleko 
od porostů živných dřevin. Lze předpokládat, že v NP Podyjí se s úbytkem zastoupe-
ní výše zmíněných jehličnatých dřevin, jeho populace oslabí.

Doba výskytu: Od začátku května do poloviny července, s vrcholem výskytu v dru-
hé půli května a začátkem června.

ohrožení a ochrana: Není ohrožen, jeho výskyt závisí na přítomnosti jehličnatých 
porostů a na stadiu hospodářského cyklu v jednotlivých porostních skupinách.

Anthaxia salicis salicis (Fabricius, 1777)
NP Podyjí: Čížov, 100, (7161), 15. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; lukov, 31 – Sloní 
hřbet, 6. 6. 2005, lgt. Stejskal R., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 34 – Gáliš, (7161), 5. 5. 
1998, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 6. 6. 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 37 – Faltýskův mlýn, (7161), 20. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 1993, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; 1. 7. 2004, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 98, (7161), 
17. 5. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 27. 5. 2001, 
lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; podmolí, 45 – Barák, (7161), 1. 5. 2004, lgt. Stejskal R., 
det., coll. Křivan V., 1 ex.; podmolí, 46 – Hlubocké louky, (7161d), 17. 5. 2005, lgt. Reiter A., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 12. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 9. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 
50 – Opuštěný meandr, (7161), 16. 5. 1999, lgt., set., coll. Stejskal R., 1 ex.; 6. 5. 2000, lgt., det., 
coll. Stejskal R., 1 ex.; podmolí, 51 – Lipinská louka, (7161), 8. 5. 2009, lgt., coll. Marhoul P., det. 
Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 12. 5. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 16. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 21. 5. 1996, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; 15. 5. 1998, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 15. 5. 1998, lgt., det. Kraus Z., 
coll. JMM, 1 ex.; 1. 5. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 1. 4. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 
2 ex. (ex larvae); 25. 4. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 8. 5. 2001, lgt. Smolík J., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; 17. 5. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 21. 5. 2004, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 14. 6. 2004, lgt., det., coll. Křivan V.,1 ex.; 14. 6. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 2. 5. 
2005, lgt. Reiter A., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 88 – Devět mlýnů, (7161), 21. 6. 1991, 
lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; podmolí, 97, (7161), 8. 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 30. 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; hnanice, 71 – Papírna, (7161), 8. 6. 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; mašovice, 89 – Široká louka, 7161, 28. 5. 2008, lgt. Stejskal R., det., coll. 
Škorpík M., 3 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 22. 6. 1989, lgt. Kobylák J., 
det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 18. 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 4. 5. 2003, lgt. Smo-
lík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 14. 5. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 25. 5. 2004, lgt. Smo-
lík J., det., coll. Kraus Z., 4 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 5. 11. 2000, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex., (ex larvae)

Ostatní lokality: Bezkov, Gránický potok, (7161b), 16. 6. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 
moravský krumlov, (6963b), 18. 5. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
10. 6. 1965, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 16. 6. 1965, lgt. Kunovský B., 
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det. Škorpík M., coll. RMM, 4 ex; 23. 6. 1965, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; 6. 6. 1970. lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 2 ex.; 3. 6. 1972, lgt. Kunovský 
B., det. Škorpík M., coll. RMM, 3 ex.; 10. 6. 1973, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; 17. 6. 1973, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 18. 5. 1964, lgt. Kunovský 
B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; moravský krumlov, Křížová hora, (6963b), 12. 6. 2005, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; Znojmo, (7162), 1930, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1. 5. 
2000, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 8. 5. 2000, lgt. Smolík J., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v evropské a severoafrické mediteránní oblasti, v evrop-
ském submediteránu, teplejších oblastech střední a východní Evropy přes Turecko 
až do západního Iránu. V Česku byl zjištěn v místech s výskytem původních teplo-
milných doubrav. Ve středních Čechách byl zjištěn na Křivoklátsku (lokay 1869), 
v Českém krasu (Špryňar et al. 2003), v Jirnech u Prahy (havelka 1948), u Chra-
most na Sedlčansku (TrMal 2009). Ze severních Čech je publikován nepotvrzený 
údaj z Provodínských kamenů na Českolipsku (kral 1915). V jižních Čechách je 
znám např. od Soběslavi, ve Staré oboře u Hluboké nad Vltavou, na Libochovce, 
u Chotýčan, u Ševětína a historicky i u Písku, Českých Budějovic a Kaplice (vše 
kletečka 2009). Na Moravě recentně zjištěn v říčních údolích jihozápadní Moravy 
a v Jihomoravských úvalech. Staré údaje pocházejí z Brna a Nového Jičína (reiTTer 
1870). V současnosti je znám z Břeclavska (schlaghamerský 2000), např. od Mi-
lovic, Lednice, z Pavlovských vrchů, z Děvína, Břeclavi a ze Soutoku (Bílý 1996), 
z Milovického lesa a od Mušlova (černý, Pavlík 2008). Žije též na Pohansku, 
u Lanžhota a Ladné (lgt. et coll. M. Škorpík), na Randezvous u Valtic (lgt. et coll. 
J. Vávra), na Hodonínsku znám např. z Dubňan, Mikulčic a Hodonína (lgt. et coll. 
J. Procházka), dále z Radějova, Vojšic a Ratíškovic (lgt. et coll. J. Habarta). V jižní 
části Bílých Karpat zjištěn v NPR Čertoryje (lgt. et coll. M. Škorpík), na Kútkách 
u Strážnice (lgt. et coll. T. Sitek), poblíž také u Bzence a Bohuslavic u Kyjova (lgt. 
et coll. L. Kandrnál). Na Znojemsku byl zjištěn dosud jen v NP Podyjí, jeho blízkém 
okolí a u Moravského Krumlova.

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Anthaxia salicis salicis je na vhodných 
biotopech v NP poměrně častá, vhodné bude prověřit možný výskyt na dalších loka-
litách s porosty teplomilných doubrav např. v lese Purkrábka, v Krumlovském lese 
a zejména v oblasti vyznívání teplomilných prvků na západ údolím Dyje směrem do 
nitra Vysočiny v okolí Chvalatic, Bítova a Podhradí. Zjištění Anthaxia salicis salicis 
na řadě míst ve výše zmíněných oblastech je velmi pravděpodobné.

Biologické poznámky: Jeho biotopem jsou zde především rozvolněné partie a okra-
je teplomilných doubrav a exponované partie dubohabřin, v údolí Dyje a Rokytné. 
Imága sedají na květech v lesních světlinách, v průsecích kolem cest a na okrajích 
údolních luk u Dyje poblíže porostní stěny lesa (M. Škorpík observ.). Živnou rost-
linou jsou duby (Quercus spp.). Imága dokončují vývoj už na podzim a přezimují 
v kukelní komůrce. Zjištěné živné dřeviny vyskytující se v naší přírodě (Bílý 2002) 
jsou dub zimní (Q. petraea), dub pýřitý (Q. pubescens) a dub letní (Q. robur). Tento 
autor uvádí rovněž dub uherský (Q. frainetto), který se v Česku vyskytuje recentně 
pouze v NP Podyjí. K původnosti této dřeviny u nás se vyjadřuje Úradníček et al. 
(2009) a koblížek (1992). Je velmi pravděpodobné, že v NP Podyjí probíhá vývoj 
i v dalších druzích dubů, především v dubu žlutavém (Q. dalechampii) a dubu mno-
hoplodém (Q. polycarpa), protože zde v teplomilných doubravách lokálně převažují. 
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Doba výskytu: Výskyt byl zaznamenán od konce dubna, poslední údaje jsou z první 
dekády července, nejsilnější výskyt je koncem května a v první dekádě června.

ohrožení a ochrana: Ohrožen je postupným zánikem teplomilných doubrav. Tyto 
změny jsou způsobeny spontánním šířením akátu, babyky, jasanu ztepilého a hab-
ru obecného vlivem eutrofizace prostředí a opuštění tradičního obhospodařování. 
Na lokalitách výskytu je místy hojný, lokality jsou však plošně a početně omezené 
a zranitelné. Dlouhodobá ochrana populací je možná konzervací vhodného stavu bi-
otopů a aktivním lesním managementem ve prospěch zachování teplomilných doub-
rav, přírodně cenných světlin, a okrajů luk.

Anthaxia semicuprea küster, 1851
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Jejkalova hájenka, (7160), 5. 6. 2010, lgt., det., coll., Škor-
pík M., 1 ex.; vranov nad dyjí, 103 – Junácké údolí, (7160), 9. 7. 1991, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 2 ex.; 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 10 ex.; 20. 5. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
5. 6. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; vranov nad dyjí, 7 – Zadní Hamry, (7161), 4. 6. 1996, 
lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161), 11. 6. 2004, lgt., det., coll. 
Křivan V., 1 ex.; lukov, 32 – ústí Lukovského potoka, (7161), 30. 6. 1992, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; 29. 5. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 14 ex.; 5. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 
4 ex.; 6. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 14 ex.; 29. 5. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 
lukov, 33 – Rambach – ústí, (7161), 29. 5. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 
33 – Rambach, (7161), 5. 6. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 35 – Gálišská 
louka, (7161), 15. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 7 ex.; 8. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex.; lukov, 37 – Faltýskův mlýn, (7161), 25. 5. 2003, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; lukov, 98, 
(7161), 10. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 29. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 5. 6. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 29. 5. 1993, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 3 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; pod-
molí, 49 – Pod Lipinou, (7161), 14. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; podmolí, 51 – Li-
pinská louka, (7161), 14. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 
3. 6. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; 22. 5. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 31. 5. 
2004, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; havraníky, 80 – Papírna, (7161), 19. 5. 1988, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 88 – Devět mlýnů, (7161), 14. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 24. 4. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 4. 5. 
1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 29. 5. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Znojmo, 63 – ústí 
Gránického potoka, (7162), 16. 5. 1988, lgt. Smolík J., det., coll. Škorpík M., 3 ex.

Ostatní lokality: Bezkov, údolí Gránického potoka pod obcí, (7161b), 16. 6. 1992, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; citonice, údolí Gránického potoka pod obcí, (7161b), 16. 6. 1992, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; moravský krumlov, (6963b), 6. 7. 1970, lgt. Kunovský B., det. Škor-
pík M., coll. RMM, 1 ex.; 17. 6. 1973, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; jiřice 
u moravských budějovic, hrad Bukovina, (7061b), 6. 6. 2010, lgt., det., coll., Křivan V., 1 ex.

rozšíření: Anthaxia semicuprea se vyskytuje v evropské části mediteránní oblasti, 
v teplejších polohách střední Evropy, v jižní části východní Evropy, v Sýrii a Tu-
recku. V České republice žije v teplých oblastech Čech v údolí Berounky, a na jižní 
Moravě. Ve středních Čechách byl zjištěn na Křivoklátsku u Skryjí (réBl 2010), 
u Zdic a v Srbsku (reJzek 2010). Na Moravě byl publikován např. z Břeclavi (ku-
báň 1978), z Lednice, Lanžhota a z Ladné (Bílý 1996) a od Kyjova (resl 2010). 
Sbírán též v Náměšti nad Oslavou (coll. T. Sitek), na Pohansku (lgt. et coll. M. Škor-
pík), u Lovčiček (lgt. et coll. M. Škorpík), v PR Malhotky u Nesovic (lgt. et coll. M. 
Obořil), u Velké nad Veličnou (lgt. et coll. L. Kandrnál), a u Nového Přerova (lgt. et 
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coll. V. Křivan). Na Znojemsku byl sbírán v NP Podyjí a jeho blízkém okolí, znám 
je i z Moravskokrumlovska.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Výskyt je třeba prověřit i na dalších mož-
ných lokalitách, např. v údolí Dyje nad Vranovskou přehradou, na loukách v údol-
ních systémech ostatních větších toků Znojemska, v údolí potoka Únanovky, a v ni-
vě Dyje pod Znojmem.

Biologické poznámky: Biotopem jsou lesní okraje a světliny v zachovalých lužních 
lesích a dubohabřinách s výskytem živných dřevin. Imága byla zjištěna nejčastěji při 
úživném žíru na pryskyřnících (Ranunculus spp.) v lemech nivních luk. V místech 
výskytu se imága nikdy příliš nevzdalují od mateřských stromů. Vzácněji byl vý-
skyt zjištěn i mimo okolí potoků, ale vždy jen tam, kde poblíž roste jedna z živných 
dřevin. V těchto případech byly biotopem nivní louky u Dyje s břehovým porostem 
jilmů, svahové světliny, ale i nádvoří Nového Hrádku, kde rostou mohutné babyky. 
Zjištěnou živnou rostlinou je javor babyka (Acer campestre), rostoucí především 
v ústí přítoků Dyje tam, kde je vytvořen fragment potočního luhu. V okrajích po-
rostu se zde vyskytují též mohutné exempláře jilmu vazu (Ulmus laevis), které jsou 
další prokázanou živnou dřevinou druhu (kubáň 1978). Bílý (2002) považuje za 
jedinou živnou rostlinu babyku (A. campestre). curleTTi (1994) uvádí též javor klen 
(A. pseudoplatanus), který však je dle názoru autorů ve střední Evropě jako živná 
dřevina méně pravděpodobný vzhledem ke svým nárokům na stanoviště. Další živné 
dřeviny z čeledi Rosaceae, které uvádí curleTTi (1994), např. hloh (Crataegus spp.), 
kdouloň obecná (Cydonia oblonga), jabloň (Malus domestica), hrušeň (Pyrus com-
munis), oskeruše (Sorbus domestica), a obecně i kubáň (1978), se s velkou prav-
děpodobností vztahují k druhu Anthaxia suzannae (viz komentář k tomuto druhu). 
Úživný žír byl zjištěn nejčastěji na pryskyřnících (Ranunculus spp.), žlutých květech 
rostlin z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) (např. kubáň 1978) a někdy i na oko-
ličnatých rostlinách z čeledi miříkovitých (Apiaceae).

Doba výskytu: Od začátku května do první dekády července, s nejpočetnějším vý-
skytem začátkem června.

ohrožení  a  ochrana: Lokality Anthaxia semicuprea jsou na Znojemsku značně 
plošně omezeny. Malé populace jsou zranitelné a existenčně ohrožené vykácením 
i několika stromů, jak dokládá úprava ústí Gránického potoka ve Znojmě. Od likvi-
dace sedmi starých babyk se zde již žádná imága neobjevila. Ohrožení spočívá též 
v zarůstání osluněných lesních okrajů a zalesňování navazujících luk, kde probíhá 
úživný žír imág. Ochrana spočívá v konzervaci stavu lokalit, včetně prostorové 
struktury porostů, zachování stavu lesních okrajů a struktury krajiny. 

Anthaxia senicula senicula (schrank, 1789)
Ostatní lokality4: valtrovice, Meandry Dyje, (7263a), 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex. 
(cadaver).

4 Exemplář s lokalitou „dyje“, 30. 6. 1895, lgt. Formánek; (coll. MZM), zřejmě nebude možno při-
řadit k obci „Dyje“ u Znojma (dříve Mühlfraun), ale spíše k oblasti dolního Podyjí na Břeclavsku.
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rozšíření: Vyskytuje se v evropské mediteránní a submediteránní oblasti, v aluvi-
álních polohách střední Evropy (včetně Saského Polabí), v části Zakavkazí a Malé 
Asie. V Česku je znám z lužních poloh Břeclavska, Hodonínska, Olomoucka a Po-
labí (konvička et al. 2006). Ve středních Čechách byl zjištěn např. u Kralup nad 
Vltavou (coll. M. Škorpík). Z Moravy je znám z Brna (reiTTer 1870), a Rajhradu 
(Fleischer 1927–30) a doložen též z Adamova a Střelic (vše coll. MZM). Na Břec-
lavsku zjištěn např. na Pohansku, u Břeclavi v Dolních Věstonicích, na Soutoku, 
u Lednice, Lanžhota, u Podivína (Bílý 1996), PR Cahnov a PR Soutok (Mackovčin 
et al. 2007), u Pouzdřan (lgt. D. Hauck, coll. M. Škorpík), u Mušova (lgt. et coll. 
J. Vávra), u Hodonína (coll. MZM), u Mikulčic (lgt. et coll. Z. Kraus), u Týnce 
a Tvrdonic (lgt. et coll. J. Procházka). V Dolnomoravském úvalu byl zjištěn např. 
u Uherského Hradiště a Ostrožské nové Vsi, (lgt. et coll. L. Kandrnál). Na Znojem-
sku dosud nalezeno jediné mrtvé imágo z lužních galeriových porostů v meandrech 
Dyje pod Znojmem u Valtrovic.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Je velmi pravděpodobné, že Anthaxia seni-
cula senicula je rozšířena na všech vhodných lokalitách Znojemska. V úvahu přichá-
zí zejména koridor břehových galerií a porostů tvrdého luhu v aluviu Dyje a Jevišov-
ky všude tam, kde se vyskytuje nejčastější živná dřevina – jilm vaz (Ulmus laevis). 
Další potenciální lokalitou je i komplex lužních porostů Travního Dvora a zřejmě 
i větrolamy ve východní části Znojemska, které využívají jako náhradní biotop i dal-
ší jilmoví monofágové (Exocentrus punctipennis, Anthaxia manca aj.).

Biologické poznámky: Kukelní komůrka s předkousaným výletovým otvorem 
ucpaná světlými pilinami byla nalezena v odlomené vrcholové větvi o průměru cca 
10 cm (viz výše). V ní byly nalezeny i další dva zálezy s výletovými otvory po pa-
razitech. Imága jsou nalézána tradičními metodami sběru jen zřídka, pro svůj vývoj 
využívá osluněné větve zejména v koruně vzrostlých stromů a imága tráví většinu 
času v korunách živných dřevin. K úživnému žíru využívají imága přednostně řa-
píků jilmových listů (P. Zábranský observ). Jako živné dřeviny uvádí Bílý (2002) 
Ulmus minor a U. laevis. 

Doba výskytu: Není možno stanovit

ohrožení a ochrana: Ohrožení vychází ze specifických biotopových nároků, malé 
rozlohy biotopů výskytu a ústupu živných dřevin z lokalit, vzhledem k výskytu 
tracheomykózního onemocnění. Ochrana musí vycházet ze zachování stavu lokalit 
a podpory populace jilmu vazu.

Anthaxia suzannae théry, 1942
NP Podyjí: podmolí, 52 – Šobes, (7161), 3. 6. 1994, lgt a coll. Mikát M., det. Kubáň V., 1 ex.; 
znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, školní sad, (7162), 5. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1997, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1998, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 12. 5. 2001, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 3 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy pod horní hranou, (7162), 29. 4. 
1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex.; 4. 5. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 9. 4. 1995, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex. (imago in Pyrus communis); Znojmo, 69 – kraví hora, (7162), 10. 2. 
2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex. (ex larvae in Pyrus communis); 10. 2. 2002, lgt., det. Kraus Z., 
coll. Sitek T., 1 ex. (ex larva in Pyrus communis).
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Ostatní lokality: ivančice, (6864–6964), 8. 6. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; moravské Bránice, Žebětín, (6964b), 7. 5. 2008, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; načerati-
ce, Načeratický kopec, (7162d), 12. 5. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v teplých polohách střední Evropy, v západním mediteránu 
a submediteránu, na Balkáně a jižní části východní Evropy. V Česku je znám z tep-
lých lokalit v údolních komplexech Berounky a Vltavy, v Polabí, Poohří a Českém 
středohoří. Na jižní Moravě žije v Dolnomoravském a Dyjsko-svrateckém úvalu 
včetně jejich okrajových částí. Ve středních Čechách byl sbírán např. u Zdic a Srb-
ska (reJzek 2010), na Albertových skalách a u Nalžovic (TrMal 2008), v Praze-Tró-
ji (lgt. et coll. M. Škorpík), v PP Hluboký potok u Čáslavi (lgt. et coll. J. Moravec) 
a žije také u Žehuně (lgt. et coll. M. Kafka). V severních Čechách byla nalezena 
např. v PP Stroupeč a u Velemyšlevsi (lgt. et coll. M. Škorpík), na Hazmburku (lgt. 
et coll. M. Kafka) a v Českém Středohoří u Dolních Zálezel (lgt. et coll. M. Škor-
pík). Publikovaný nález Anthaxia semicuprea z úpatí Oblíku u Loun (heyrovský 
1961) je zřejmě též nutno vztáhnout k tomuto druhu jelikož autor uvádí, že imágo 
sklepal z hrušně. Na Moravě je znám např. z Horního Němčí (coll. M. Škorpík), 
od Míkovic, Prakšic a Bohuslavic u Kyjova (lgt. et coll. L. Kandrnál), z Velké nad 
Veličkou, Kněždubu, Hroznové Lhoty a Radějova (lgt. et coll. J. Habarta). Pohanska 
u Břeclavi a Židlochovic (lgt. et coll. M. Škorpík) a z NPR Tabulová (lgt. et coll. R. 
Gabriš). Na Znojemsku byl zjištěn na východním okraji údolí Dyje (Hradiště u Zno-
jma) a na hranici území v údolí Jihlavy u Moravských Bránic.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Je pravděpodobné, že populace Anthaxia 
suzannae žijí na mnoha dalších lokalitách, s výskytem vhodných biotopů, zejména 
na okrajovém svahu Českého masívu mezi Znojmem a Brnem, ve zbytcích exten-
zivních ovocných sadů ve východní části Znojemska a na teplých lokalitách sadů na 
svazích údolí Jevišovky, Rokytné a Oslavy.

Biologické poznámky: Anthaxia suzannae žije na Znojemsku zejména v exten-
zivních sadech a zanedbaných zahradách na teplých lokalitách. Vývoj probíhá 
v ovocných dřevinách z čeledi růžovitých (Rosaceae). Škorpík nalezl na Břeclav-
sku a u Hajnáčky na Slovensku nevykousaná živá imága ve větvi jabloně (Malus 
sp.) a u Znojma ve větvi hrušně (Pyrus communis). Podle zastoupení potenciálních 
živných dřevin na lokalitách kde byl druh sbírán je pravděpodobné, že jako živné 
dřeviny preferuje hrušně. Podstatná část jedinců (podobně jako např. u Anthaxia 
salicis) dokončuje vývoj již v předešlém roce a dospělec zůstává v kukelní komůr-
ce až do příštího jara (M. Škorpík observ.). První nálezy imág z květů na Hradišť-
ských terasách pocházejí již z konce dubna. Ve stejné době byl sbírán na lesostepní 
lokalitě u Moravských Bránic na květech vysokokmenné odrůdy hrušně (Pyrus 
communis). Z květů stejné dřeviny pochází i nález z Načeratického kopce. Je velmi 
pravděpodobné, že některé starší publikované nálezy označené jako A. semicuprea 
z kvetoucích hrušní např. (GoTTwald 1970) a (heyrovský 1961) je možno přičíst 
chybné determinaci A. suzannae. Podobně černý (1994) uvádí jako živné dřeviny 
A. semicuprea ovocné stromy, jilm a babyku. Je zřejmé, že i v tomto případě autor 
nerozlišoval druhy A. semicuprea a A. suzannae.

Doba výskytu: Na Znojemsku byl zjištěn od konce dubna do konce června.
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ohrožení a ochrana: Anthaxia suzannae je na Znojemsku extrémně lokální a vzác-
ný druh, ohrožení je dáno zánikem zbytků extenzivních teplomilných sadů. V prvé 
řadě je třeba chránit jeho biotop před intenzifikací a sanací tzv. neproduktivních, sta-
rých odrůd, ve tvaru polokmenů a vysokokmenů. Na těchto místech je nutno začít co 
nejdříve s obnovou dožívajících dřevin novou výsadbou vhodných odrůd.

Anthaxia tuerki ganglbauer, 1886
Ostatní lokality: hrabětice, Travní Dvůr, (7264b), 5. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (ex 
larvae); 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larvae); Znojmo, (7162), 11. 6. 1972, lgt. Hla-
dilová H., det., coll. Hladil J., více ex., (hladil, 1973); 11. 6. 1972, lgt. Hladil J., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; 6. 1972, lgt. Hladil J., det. Škorpík M., coll. Mráček Z., 1 ex.; 15. 5. 1973, lgt. 
Hladil J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 13. 4. 1974, lgt. Hladil J., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex. 
(ex larvae); 5. 1975, lgt. Hladil J., det. Škorpík M., coll. RMM, 1ex.; 5. 1977, lgt. Hladilovi H.+J., 
det. Mikát M., coll. MVC, 1 ex.; 4. 1977, lgt. Hladilová H., det. Škorpík M., coll. MVC, 1 ex. (ex 
larvae); 10. 5. 1978, lgt. Hladil J., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.

rozšíření: Areál druhu zahrnuje především Balkán, teplé oblasti jihu střední Evro-
py, jižní Ukrajiny a Ruska. Jak uvádí Bílý (2002) jde o balkánský subendemit. V se-
verní části svého areálu (Rakousko, Česko, Maďarsko, Ukrajina) sleduje především 
aluviální biotopy v rovinatém reliéfu úvalů větších řek, jak dokládají nálezy z Břec-
lavska, Znojemska a také z dolnorakouského Marcheggu (lgt et coll. P. Zábranský). 
Severovýchodní hranice areálu se nachází na rozhraní stepní a lesostepní zóny na 
východní Ukrajině a v západním Rusku (kletečka 1990). Anthaxia tuerki zde žije 
v biotopech podobných jihomoravským, ale v klimatu s vyšší mírou kontinentality. 
V České republice byl nalezen na Břeclavsku v lužních lesích Dolnomoravského 
a Dyjsko-svrateckého úvalu např. u Ladné, Lednice a na Pohansku (Bílý 1996), Po-
divína (lgt. et coll. Z. Kraus) a ve východní části Znojemska, v Dyjsko-moravském 
bioregionu. Lokality na Znojemsku tvoří severozápadní okraj jeho areálu což souvisí 
se skutečností, že tato oblast je nejzazším zálivem reliéfově poměrně homogenní Pa-
nonské nížiny, v níž se Anthaxia tuerki na lužních biotopech vyskytuje. oBenGerGer 
(1928) se domnívá, že jde o: „Prastarý relikt tertierní, z doby miocénu“. Tento názor 
je z dnešního pohledu již neudržitelný, jak lze odvodit např. z údajů ložka (2009) 
o vývoji přírody a klimatu ve čtvrtohorách. Je těžké určit, kdy došlo v průběhu ho-
locénu k průniku Anthaxia tuerki až na jižní Moravu. Je však velmi pravděpodobné, 
že jeho větší rozšíření bylo reakcí na výrazné změny v aluviích řek Moravy a Dyje, 
které byly způsobeny ukládáním hlubokých povodňových sedimentů. Tento proces 
zapříčinil i změny ve složení vegetace v aluviích a umožnil vznik biotopu tvrdého 
lužního lesa. K tomu došlo na konci doby bronzové (cca 900–750 př. n. l.), a zejmé-
na v raném až vrcholném středověku, s kolonizací vyšších částí povodí, rozvojem 
erozních jevů a odnosem většího množství splavenin koryty řek do nížin (czudek 
2005). Zvláště velké povodně se odehrály ve 12. až 13. století (czudek 2005).
předpokládaný výskyt na znojemsku: Druh je možno nalézt ve východní části 
Znojemska na lokalitách v aluviích Dyje a Jevišovky v porostech tvrdého luhu s vý-
skytem živných dřevin. Bude nezbytné prověřit i jeho možný výskyt ve větrolamech 
(viz níže).
Biologické poznámky: V případě druhu Anthaxia tuerki lze vylišit zhruba dva 
typy stanovišť. Prvním jsou koruny soliterních, nebo okrajových vzrostlých jedin-
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ců jilmů, zejména jilmu vazu (Ulmus laevis) na lužních lokalitách. Zde se vyvíjí 
v tenkých, intenzivně osluněných korunových větvičkách. Druhým stanovištěm jsou 
xerotermní pastviny s náletem pomalu rostoucích, pastvou stresovaných hustých 
keřů a stromků jilmu habrolistého (U. minor), přičemž na těchto lokalitách je druh 
často nalézán na Balkáně. Paradoxem je fakt, že dříve než v lužních biotopech byla 
Anthaxia tuerki v Česku objevena v náhradním biotopu vysazeného větrolamu. Toto 
prostředí je kombinací obou výše popsaných možností se vzrostlými, ale i keřovými, 
poškozovanými jilmy ve spodní etáži. J. Hladil na Znojemsku nalezl v roce 1972 
tento druh jako nový pro Československo (viz výše). hladil (1973) uvádí, že: „bylo 
sklepáno více exemplářů za větrného počasí z výmladků jilmů“. Dle F. Navrátila 
(pers. comm.), byl lokalitou větrolam u státní silnice Brno – Znojmo východně od 
města, s výskytem jilmu habrolistého (U. minor). Jilm habrolistý, ale i jilm vaz (U. 
laevis), byl vysazován na Znojemsku a na Břeclavsku jako kosterní dřevina v okra-
jových partiích víceřadých větrolamů v padesátých letech 20. století. Je velmi prav-
děpodobné, že tato vegetace sloužila jako biokoridor při šíření druhu, primárně se 
vyskytujícího v lužních porostech v aluviích Dyje a Moravy. Naproti tomu M. Škor-
pík vychoval tři imága z větviček jilmu vazu (U. laevis), rostoucího ve zbytku tvrdé-
ho luhu v lokalitě Travní Dvůr u Hrabětic. Tento způsob vývoje (osluněné větvičky 
v koruně vzrostlých jilmů) i biotop odpovídá nálezům z Břeclavska, kde je Anthaxia 
tuerki pravidelně sbírána.
Doba výskytu: není možno stanovit vzhledem k nedostatku dat. Je pravděpodobné, 
že výskyt připadá na červen.
ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh s vysokým stupněm ohrožení. V náhrad-
ních biotopech typu větrolamů je nezbytné selektivně chránit perspektivní jedince 
jilmů před probírkami. V nejcennějších biotopech se zbytky porostů tvrdého luhu 
je nutné dosáhnout územní ochrany, zákazu holosečných zásahů a obnovních těžeb. 
V LHP je nutno počítat s jilmem vazem jako s cílovou dřevinou. Mimo lesní po-
zemky je třeba chránit skupinové a soliterní prvky tvořené jilmem a provádět jejich 
dosadbu.

Aphanisticus elongatus a. Villa & g. b. Villa, 1835
NP Podyjí: Čížov, 9 – Ledové Sluje, (7161), 22. 6. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Čížov, 
7 – Vranovské brány, (7161), 9. 5. 2010, lgt., det.,coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, 
(7161), 1. 5. 1997, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 4. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 4. 
2001, lgt., det. Kraus Z., coll. Škorpík M.; 4. 5. 2001, lgt., det., coll. M. Škorpík, 1 ex.; 8. 5. 2001, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 17. 5. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 11. 5. 2003, lgt., det., 
coll. Smolík J., 8 ex.; 31. 5. 2004, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 26. 5. 2005, lgt. Křivan V., det. 
Kubáň V., coll. Škorpík M., 1 ex.; 12. 6. 2008, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 27. 6. 2009, lgt., det., 
coll. Sitek T., 7 ex.; 27. 6. 2009, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; havraníky, 71 – Papírna, (7161), 
20. 5. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 11 ex.; 22. 5. 2010, lgt., det., coll. Zábranský P., 1 ex.; 22. 5. 
2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 78 – vřesoviště (7162), 24. 7. 2006, lgt. Klek-
ner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M.,1 ex.
Ostatní lokality: Bítov, psí hřbitov u hradu Bítov, (7060c), 12. 5. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; Vevčice, Vevčická stráň, (7062a), 25. 4. 2009, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 28. 4. 2010, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; dešov, Suchá hora, (7060a), lgt, det., coll., Křivan V., 5. 6. 2010, 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v Evropě mimo severních oblastí, včetně Středomoří, dále 
v Malé Asii, v Zakavkazí, na Blízkém východě a ve středozemní části severní Afri-
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ky. V Česku je jeho rozšíření známo velmi nedostatečně, ale s nedávným poznáním 
biologie druhu jej bude možno lépe podchytit. V západních Čechách byl zjištěn 
např. u Stříbra v Pavlovicích a v Černošíně (lgt. et coll. S. Benedikt). Ve středních 
Čechách na Křivoklátsku (réBl 2010), v Českém krasu v NPR Koda u Srbska, dále 
na Závisti (coll. NMP), též v Radotíně (strejček 2005). V jižních Čechách u Čes-
kých Budějovic a Dačic (kletečka 2009). Na Moravě byl publikován ze Svatého 
kopečku (Bílý 1996) a nalezen i u Valtic (lgt. et coll. J. Vávra). Více lokalit bylo 
zjištěno v údolí Jihlavy mezi Třebíčí a Vladislaví, (lgt. et coll. V. Křivan), v Jihomo-
ravské pahorkatině např. u Kobylí (lgt. P. Svoboda, coll. M. Škorpík), u Bohuslavic 
(lgt. et coll. L. Kandrnál), a v Bílých Karpatech u Březové (konvička, vávra 2009).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Vzhledem k biotopovým charakteristikám 
nově objevených lokalit na Třebíčsku v údolí Jihlavy (V. Křivan observ.), lze před-
pokládat jeho výskyt na mnoha dalších místech na Znojemsku. Vhodné biotopy jsou 
zejména v údolích Jevišovky a Rokytné, v listnatých lesích na severozápadě oblasti, 
avšak též v podrostu a okrajích řídkých akátin na zarůstajících stepích východní čás-
ti okresu.

Biologické poznámky: Vzhledem k charakteru a rozloze areálu obývá velmi růz-
norodé biotopy a využívá různé živné rostliny. Biotopy v Česku odpovídají stano-
vištím jeho zdejší živné rostliny, kterou je ostřice měkkoostenná (Carex muricata 
agg.). Dle zkušenosti autorů se na živné rostlině vyskytuje především v lesních 
okrajích, podrost řídkých listnatých hájů v okrajích jihomoravského termofytika, 
v Bílých Karpatech i zachovalá luční pěnovková prameniště s více druhy (O. Kon-
vička pers. comm.). Živná rostlina může být i součástí podrostu v akátině (Robinia 
pseudacacia) jak bylo zjištěno např. na Třebíčsku (V. Křivan observ.) v okolí Ko-
bylí (P. Svoboda observ.) a u Plášťovců na Slovensku (M. Škorpík observ.). Šířku 
jeho ekologické přizpůsobivosti ilustruje výskyt např. i v polopouštních biotopech 
Alžírska (M. Škorpík observ.). Rovněž spektrum živných rostlin je velmi široké. 
Bílý (2002) vedle výše zmíněného druhu uvádí i ostřici zaječí (C. ovalis), další jím 
publikované druhy: ostřice přetrhovaná (Carex divulsa) a ostřice klasnatá (C. conti-
gua) patří do agregátu ostřice měkkoostenné (Carex muricata). Mühle (1980) uvádí 
jako živnou rostlinu navíc šášinu načernalou (Schoenus nigricans) druh slatinných 
rašelinišť, který v Česku již téměř vymizel. V severním Alžírsku byla imága smý-
kána ze stonků trsnaté sítiny (Juncus sp.) (lgt. M. Škorpík), což potvrzuje i richTer,  
alexeev (1965). Lokality na Znojemsku mají charakter lesních okrajů, řídkého lesa, 
či lesostepi a živná rostlina – ostřice měkkoostenná (C. muricata agg.) zde využívá 
nejčastěji polostinná místa v podrostu řídkých, vysychavých doubrav. Vzhledem 
k sukcesním pochodů mikrobiotopy druhu po čase zanikají, aby opět jinde vznikaly 
nové, neboť živná rostlina je schopna se uplatnit v poměrně úzkém sukcesím rozme-
zí. Reaguje na změny stromového patra i stav bylinného podrostu a často osidluje 
čerstvě vyhrnuté příkopy lesních cest, nově vzniklé plochy holosečí na výsušných 
substrátech, nebo tvoří podrost v porostních okrajích. Živná rostlina je v lesním 
komplexu NP známá z velkého počtu lokalit a nálezy Aphanisticus elongatus lze 
předpokládat i na dalších vhodných místech. Podrobné studium biologie tohoto 
druhu krasce provedli na ostřici měkkoostenné (C. muricata agg.) BrechTel et al. 
(2002) v jihozápadním Německu.
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Doba výskytu: Od poslední dekády dubna do konce července
ohrožení a ochrana: Ohrožení je zatím těžko vyhodnotitelné, vzhledem k obtížné 
zjistitelnosti Aphanisticus elongatus a malému počtu lokalit i nálezů. Je pravděpo-
dobné, že na zjištěných lokalitách nejsou populace zatím přímo ohroženy.

Aphanisticus pusillus (a. g. olivier, 1790)
NP Podyjí: onšov, 102 – zářez vranovské silnice, (7160b), 9. 5. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; Čížov, 17 – Keple, (7161), 10. 5. 2008, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; Čížov, 100 – Za 
Návštěvnickým střediskem, (7161), 10. 5. 2008, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 9. 5. 2010, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 22. 5. 2010, lgt., det., coll. Zábranský P., 2 ex.; 22. 5. 2010, lgt., det. 
Škorpík M., coll. Zábranský P., 1 ex.; lukov, 98 – Nová ves, (7161), 11. 6. 2004, lgt. Stejskal R., 
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 22. 5. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 8. 5. 2008, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 78 – Hnanická stráň, (7161), 5. 6. 1996, lgt. Reiter A., det., coll.  
Křivan V., 1 ex.; 16. 4. 1997, lgt. Reiter A., det., coll.  Křivan V., 1 ex.; 7. 5. 2006, lgt. Klekner M. 
et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; 7. 5. 2006, lgt., det., coll. Krátký J., 1 ex.; Znojmo-
-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 9. 5. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

Ostatní lokality: Derflice, Kamenná hora, (7162d), 5. 5. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 26. 4. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; mašovice, 
PP Šafářka, (7161b), 19. 5. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; rouchovany, (6962b), 17. 5. 
2010, lgt., det., coll. Křivan V., 2 ex.; Těšetice, severní břeh vodní nádrže, (7161b), 6. 6. 1986, lgt., 
det., coll. Mikát M., 1 ex.; Vevčice, Vevčická stráň, (7162a), 29. 4. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 
10 ex.; 29. 4. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 12 ex.; 30. 4. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 
1. 5. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 6. 5. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 8 ex.; 2. 5. 2003, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 12 ex.; 10. 5. 2003, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 29. 4. 2005, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 7 ex.; 1. 5. 2008, lgt., det., coll. Kraus Z., 9 ex.; 25. 4. 2009, lgt., det., coll. Kraus Z., 
7 ex.; 25. 4. 2010, lgt., det., coll. Kraus Z., 8 ex.; 28. 4. 2010, lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex.

rozšíření: areál Aphanisticus pusillus zahrnuje většinu evropského kontinentu 
(včetně Britských ostrovů a jižního Švédska) a západní část afrického Středomoří. 
Bílý (2002) jej označuje jako atlantsko-mediteránní prvek. V České republice byl 
v poslední době sbírán ve středních, jižních a západních Čechách a na jižní a střed-
ní Moravě. V západních Čechách nalezen na Tachovsku (kejval et al. 2006), na 
Plzeňsku u Krkavce, na Březovém vrchu a u Sytné (kletečka 1980). Ve středních 
Čechách jej ze Sedlčanska uvádí TrMal (2008). V severních Čechách jej z údolí 
Českého Švýcarska zmiňuje lokay (1869). V jižních Čechách jej od Kaplice uvádí 
kirchner (1858), dále např. u Příbrami, Písku, Sezimova Ústí, Soběslavi, Vodňan, 
Bošilce, Křemže, Třeboně, na Červeném Blatě, u Tušti a Spolí (vše kletečka 2009), 
u Ponědrážky, Bošilce a Brlohu (coll. M. Snížek), na Vyšenských kopcích u České-
ho Krumlova (lgt. et coll. D. Čudan), u Horusic a Veselí nad Lužnicí (lgt et coll. M. 
Škorpík). První nález ze severní Moravy od Hukvald publikoval Boža (2009), sbírán 
byl i u Náměště na Hané (lgt. et coll. I. Jeniš). Na Vysočině byl zjištěn u Třebíče 
(křivan, stejskal 2009). Na Znojemsku je znám v okrajových částech NP Podyjí, 
na suchých trávnících v údolí Jevišovky a v Krhovickém krystaliniku. Vstupuje i do 
pahorkatin např. na Čížovsku (obr. 8).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Výskyt lze předpokládat na mnoha dalších 
lokalitách s porosty xerotermních trávníků na kyselém podkladu, např. v okolí Rud-
lic, Vevčic a Jevišovic, v Krhovickém krystaliniku a na okrajovém svahu Českého 
masivu.
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Biologické poznámky: Na Znojemsku jsou jeho nejčastějším biotopem xerotermní 
acidofilní trávníky na mělkých, silikátových podkladech okrajového svahu Českého 
masívu (vřesoviště, výchozy Krhovického krystalinika, závěr údolí Jevišovky, lou-
ky na Čížovsku atd.). Živnou rostlinou je zde bika ladní (Luzula campestris), která 
v tomto biotopu místy dominuje v jarním aspektu. Jak vyplývá ze sledování vývoje 
vegetace na Kraví Hoře v NP Podyjí, faktorem, který příznivě ovlivňuje hustotu po-
rostu živné rostliny, je pastva. Na lokalitách, kde probíhá tento management deset 
a více let a kde porosty živné rostliny mají začátkem května maximální vzrůst, byl 
následně zaznamenán i výskyt brouka. Zajímavý je též odchyt několika jedinců při 
monitoringu epigeonu do zemních pastí na Havranickém vřesovišti. Tato skutečnost 
by mohla potvrzovat chování imág nové generace (viz níže). Vývoj v bice ladní 
(L. campestris) byl potvrzen z lokality u Čížova v NP Podyjí (M. Škorpík observ.). 
V suchém, krátkostébelném, acidofilním trávníku byla nalezena jednotlivě nakla-
dená vajíčka na listech květních stonků této rostliny. Bylo nalezeno sedm snůšek 
umístěných jednotlivě 2 až 3 cm od špičky listu, blízko středu šířky listové čepele na 
spodní straně listů pod lesklými tmavými štítky. U nalezených snůšek nebyl v době 
nálezu dosud pozorován žír larev. Obývá velmi různorodé biotopy a spektrum živ-
ných rostlin bude zřejmě poměrně široké i v rámci Česka. Bílý (2002) uvádí ostřici 

Obr. 8. Nálezy Aphanisticus pusillus.
Fig. 8. Findings of the Aphanisticus pusillus.
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chabou (Carex flacca) a biku ladní (Luzula campestris). Mühle (1980) zmiňuje 
vývoj v sítině (Juncus sp.). Způsob života a další okolnosti výskytu v jihozápad-
ním Německu (Bádensko-Württembersko) popisují velmi podrobně BrechTel et al. 
(2002), přičemž zjištěnou živnou rostlinou je zde ostřice chabá (C. flacca). Vývoj 
v sítině Gerardově (Juncus gerardii) popisuje z Plzeňska kletečka (1980). Biotopo-
vé rozpětí jeho stanovišť zahrnuje například vlhké a mezofilní až suché krátkostébel-
né louky, (např. Třeboňsko, NP Podyjí), zarůstající váté písky (Dánsko), xerotermní 
alkalické půdy (např. maďarská puszta), slaniska (Itálie, Maďarsko), xerotermní 
pastviny a suché trávníky silikátových podkladů (např. Znojemsko), ale i mokřady 
a prameniště se suchopýrem (Hukvaldy, lgt. J. Vávra). 

Doba výskytu: BrechTel et al. (2002) uvádějí, že imága po vylíhnutí v červenci 
aktivují jen krátkou dobu a brzy zalézají do detritu, kde čekají na jaro příštího roku. 
Data sběrů ze Znojemska se pohybují v rozmezí od poslední dekády dubna do první 
dekády června.

ohrožení  a  ochrana: Ve střední Evropě i na Znojemsku, je Aphanisticus pusil-
lus ohrožen především dlouhodobou absencí lučního a pastevního managementu 
a následným zarůstáním lokalit nitrofilními bylinami, později i dřevinnou vegetací. 
Ochrana je možná opětovným zavedení potřebného managementu spočívajícího pře-
devším v údržbě krátkostébelného trávníku.

Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis herbst, 1780
NP Podyjí: Čížov, 15 – paseka nad Rybími loukami, (7161), 6. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex. (cadaver in Pinus sylvestris); 7. 8. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

Ostatní lokality: Bítov, Slaměný most, (6070a), 27. 8. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Bí-
tov, U Doutné skály, (6070a), 6. 2008., lgt., det., coll. Škorpík M., 1. ex. (cadaver in Abies alba); 
blížkovice, Znojemský les, (7060b), 22. 8. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

rozšíření: Jeho areál zahrnuje celou Evropu v místech přirozeného výskytu jeh-
ličnatých dřevin, s výjimkou Velké Británie. Rozšířen je rovněž na Kanárských 
ostrovech, v Turecku a v Kazachstánu. Se dřevem byl zavlečen též do jižní Afriky 
a Jižní Ameriky, kde žije v nepůvodních, vysazovaných porostech borovic. V Česku 
žijí větší populace v Brdech, na Plzeňsku, Třeboňsku, Českolipsku. V západních 
Čechách byl zjištěn na Plzeňsku např. v Oboře u Plzně a v Novém Dvoře (kletečka 
1980) a u Lokte nad Ohří (kejval z., BenedikT s. 2009; benedikT 2010). Ve střed-
ních Čechách jej z Kokořínska uvádí honců (2006), zjištěn i v Brdech u Nepomuku 
(coll. M. Škorpík). V severních Čechách byl publikován od Doks, Jestřebí, Hradčan, 
Starých Splavů, Břehyně, Bezdězu a České Lípy (honců, kaŠPar 2003), byl nalezen 
též u Borného a Strážova (honců, kaŠPar 2007). Zjištěn byl i v jižních Čechách 
např. u Kardašovy Řečice, ve Steré oboře u Hluboké nad Vltavou, u Majdaleny, 
v Žofince u Českých Velenic, u Petříkova (vše lgt. M. Snížek), dále u Vodňan, 
Chotýčan, Lásenice, Chlumu u Třeboně, Hájnice u Mirochova, Želnavy, Českého 
Krumlova a Hojné Vody (vše kletečka 2009) a v Jeleních vrších na Šumavě (lgt. et 
coll. J. Vávra). Na Moravě byl zjištěn např. u Prostějova (zouFal 1922), u Branné 
a v Hrubém Jeseníku (lgt. et coll. M. Škorpík), a u Potštátu (lgt. et coll. A. Sedláček). 
Ze Znojemska je známo zatím jen několik nálezů ze západní části území.
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předpokládaný výskyt na znojemsku: Další nálezy jsou možné v západní čás-
ti Znojemska, především ve zbytcích svahových jedlin v údolích Želetavky, Dyje 
a Jihlavy.
Biologické poznámky: Výletové otvory a zbytky imág byly nalezeny na vytěžené 
pasece v pařezu borovice lesní u Čížova (lgt. M. Škorpík) a dá se předpokládat, že 
tento typ náhradního biotopu není pro existenci stabilní populace optimální. Větší 
množství výletových otvorů i několik nevylíhnutých mrtvých imág bylo nalezeno 
v roce 2008 v PR „U Doutné skály“ ve svahu údolí Želetavky u Bítova (M. Škorpík 
lgt. et observ.). Požerky byly nalezeny v zasychajících a suchých pahýlech kmenů 
jedle bělokoré (Abies alba). Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis využívá 
v Česku dvě biotopová optima – rašelinné a písčinné bory s dostatkem odumírající-
ho borového dřeva (např. v NPR Břehyně-Pecopala na Českolipsku). Zde bylo pozo-
rováno velké množství imág, larev, požerků a výletových otvorů v místech větrných 
disturbancí porostu, s množstvím ležících a polovyvrácených kmenů (M. Škorpík 
observ.). Druhým optimem jsou reliktní porosty jedlin na osluněných svazích v údo-
lích větších toků. Jeho nálezy v kulturních borech jsou méně časté až ojedinělé, což 
zřejmě souvisí s nedostatkem vhodného odumírajícího a odumřelého dřeva pro vý-
voj larev. Z dřevin rostoucích v naší přírodě, uvádí Bílý (2002) smrk ztepilý (Picea 
abies), jedli bělokorou (A. alba) a borovici lesní (Pinus sylvestris), v úvahu přichází 
teoreticky i kulturní porosty borovice černé (P. nigra). Tato dřevina je velmi často 
zjišťována jako živná v mediteránní oblasti (Bílý 2002). Výskyt ve smrku ztepilém 
přichází v úvahu na lokalitách s výskytem strukturovaných (nejlépe přírodě blíz-
kých) porostů, s dostatečným množstvím odumírajících a odumřelých částí kmenů.
Doba výskytu: Není možno vyhodnotit vzhledem k malému počtu nálezů živých 
imág. Analogií s poměry na jiných lokalitách v ČR jsou dospělci aktivní v červenci 
a srpnu.
ochrana: Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis je velmi lokální a silně ohro-
žený. Jeho budoucnost na Znojemsku závisí na schopnosti regenerace svahových 
jedlin v údolních systémech Dyje a Želetavky a kontinuální přítomnosti odumírající-
ho jedlového dřeva. Tato perspektiva je v současnosti problematická a na dotčených 
lokalitách by měla být populace jedle uměle posilována.

Buprestis octoguttata octoguttata linnaeus, 1758
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 103 – Pod Mniszkovým křížem, (7161), 10. 9. 1993, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; vranov nad dyjí, 7 – Zadní Hamry, (7160), 5. 7. 1992, lgt., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 1 ex.; vranov nad dyjí, 6 – Hamerské vrásy, (7161), 28. 8. 1994, lgt. Vilímová J.,  
det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 3. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver in Pinus syl-
vestris); Čížov, 28 – Hardeggská step, (7161), 25. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 
39 – Nový Hrádek, (7161), 5. 8. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 22. 9. 2008, lgt. Plaček L., 
det., coll. Škorpík M.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 27. 6. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 5 ex.; 
7. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 7. 7. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 19. 6. 2000, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 5. 7. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 2. 7. 2003, lgt., det., coll. Smo-
lík J., 1 ex.; hnanice, 87 – Za Fládnitzkou chatou, (7161), 13. 8. 2007, lgt. Křivan V., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 14. 8. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; konice, 70 – cesta ke Kraví hoře, 
(7162), 31. 5. 2008, lgt., det., coll. Moravec J., 1 ex.; 9. 8. 2010, lgt. et coll. Stejskal R., det. Škor-
pík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – les Mezerník, (7162), 7. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 14. 8. 2010, lgt., det., coll. Stejskal R., 1 ex.
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Ostatní lokality: jamolice, (6963b), 15. 8. 1996, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 15. 8. 1996, 
lgt., det. Kraus Z., coll. Škorpík M., 1 ex.; 24. 7. 1964, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. 
RMM, 1 ex.; plešice, Staré duby, (6862a), 9. 7. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Těšetice, 
Purkrábka, (7162b), 14. 8. 1992, lgt., det., coll. Mráček Z., 1 ex.; Znojmo, (7162), 1. 7. 1933, lgt. 
?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě od Iberského poloostrova přes Balkán, střed-
ní Evropu, až po východ kontinentu. Zasahuje i do Zakavkazí, jižní části Skandi-
návie a Kazachstánu. V Česku byl sbírán nejčastěji ve větších komplexech borů na 
písčinách. V západních Čechách byl zjištěn u Stříbra, Plešnic a Mladotic (kletečka 
1980), u Plzně-Radčic a v PR Krašov na Plzeňsku (zahradnický et al. 2004), v Plz-
ni-Sulkově, Plzni-Hádku, Stodu (coll. MZM) a u Rabštejna nad Střelou (lgt. M. 
Škorpík). Ve středních Čechách byl zjištěn na Kokořínsku (honců 2006), na Křivo-
klátsku (réBl 2010), v Polabí např. u Benátek nad Jizerou (Ložek et al. 2005), u Ra-
kovníka (coll. M. Škorpík; coll. MZM). V severních Čechách publikován z Českého 
Švýcarska (lokay 1869), na Českolipsku např: u Bezdězu, České Lípy, Kuřivod, 
Starých Splavů, Provodína, Doks, Břehyně, Pecopaly a Oken (honců, kaŠPar 2003) 
a dále žije u Hradčan a Strážova (honců, kaŠPar 2007). Ve východních Čechách 
zjištěn např. u Horního Jelení u Holic (Poláček 1977). V jižních Čechách nalezen 
např. u Písku, Tábora, Vlkova nad Lužnicí, Soběslavi, Majdaleny, Tušti a Dvorů nad 
Lužnicí (vše kletečka 2009), dále v Petříkově u Nových Hradů (coll. M. Snížek), 
a na Červeném blatě u Šalmanovic (lgt. M. Škorpík). Na Moravě byl zaznamenán 
např. u Bzence-Přívozu a Bzence-střelnice (lgt. et coll. T. Sitek). Na Břeclavsku zjiš-
těn např. u Perné, Poštorné a Charvatské Nové Vsi (Bílý 1996). Na západní Moravě 
žijí populace v údolích Dyje (NP Podyjí), Jihlavy např. v NPR Mohelenská hadcová 
step (čech et al. 2002) a u Mohelna (Fleischer 1926), Oslavy v Náměšti nad Osla-
vou (reiTTer 1870), v údolí Svratky v Říkoníně, (lgt. et coll. Z. Kraus). Na Znojem-
sku je nalézán v reliktních borech v NP Podyjí a v hadcových borech u Jamolic.
předpokládaný výskyt na znojemsku: Populace mohou být nalezeny všude na sta-
novištích skalních borů v údolí Dyje západně od Vranova nad Dyjí, v údolí Rokytné, 
Jihlavy a Oslavy.

Biologické poznámky: Některé nálezy ze Znojemska se týkají náhradních biotopů 
v podobě rozvolněných suchých borů na chudém podkladu (Jamolice). Především je 
však nalézán na primárních stanovištích skalních borů (NP Podyjí). Původně u nás 
obýval především skalní bory větších říčních údolí, světlé reliktní bory pískovco-
vých skal, tajgové a rašelinné bory jihočeských pánví a Dokeska. Žil i na sukcesních 
plochách disturbancí typu požářišť a polomů, osidlovaných borovicí lesní. Dnes je 
nejčastější ve starších kulturních borech na písčinách v rovinatém reliéfu (viz výše) 
a může být i dočasně lokálně hojný ve vývratištích rašelinných borů (např. Červené 
blato na Třeboňsku). Larva využívá ke svému vývoji odumřelé, osluněné dřevo, kdy 
limitující je jeho dostatečná vlhkost (kletečka 2009). Tyto podmínky splňují např. 
kořenové náběhy borovic skalních svahů, nebo silnější, dostatečně osluněné, odlo-
mené větve, absorbující vlhkost z půdního podkladu. V Česku byl zjištěn v borovici 
lesní (Pinus sylvestris), Bílý (2002) připouští vzácně i vývoj ve smrku ztepilém 
(Picea abies). Ve Středozemí Buprestis octoguttata octoguttata využívá i další dru-
hy borovic. Ostrůvkovitý výskyt lze předpokládat na všech lokalitách skalních borů 
v NP Podyjí i jinde, zejména na svazích údolí větších toků.
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Doba výskytu: Imága byla sbírána od poloviny června do poloviny září, ojedinělé 
pozorování je z konce října (M. Škorpík observ.) na Českolipsku. Nejvíce nálezů 
připadá na období mezi polovinou července a polovinou srpna.

ohrožení  a  ochrana: Na primárních lokalitách se na Znojemsku vyskytuje velmi 
rozptýleně v malých populacích. Přesto zde pravděpodobně není ohrožen, v případě 
perspektivy kontinuální existence biotopu. Na sekundárních lokalitách jeho existen-
ce závisí na uplatňovaném managementu, zajišťujícím zachování rozvolněné, parko-
vé formy borového lesa, s nízkým zakmeněním.

Buprestis rustica rustica linnaeus, 1758
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 1 – Feliciino údolí, 27. 5. 2008, lgt., det., coll. Moravec J., 1 ex.; 
horní břečkov, 11 – údolí Klaperova potoka, (7161), 6. 9. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
lesná, 11 – Větrník, (7161), 1. 9. 1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 7. 1993, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 3 ex.; 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
17. 5. 2000, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Bojanovice, rybník Jankovec, (7061b), 28. 9. 1987, 
lgt., det., coll Škorpík M., 1 ex.; 6. 1988, lgt. det., coll. Škorpík M., 3 ex. (cadaver in Picea abies); 
jevišovice, (7061b), 10. 7. 1990, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 3 ex.; 29. 6. 1991, 
lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; moravský krumlov, skládka za nádražím, 
(6964c), 21. 6. 1986, lgt., det., coll. Pecina R., 1 ex.; Uherčice, 3 km JV od obce, svah nad Dyjí, 
(7159b), 19. 6. 2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 19. 6. 2001, lgt. Reiter A., 
det. Škorpík M., coll. Škorpík M., 1 ex.; zálesí [šreflová], (7060b), 31. 8. 1915, lgt. ?, det. Bílý S., 
coll. JMM, 1 ex.; 30. 7. 1925, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Široký areál zahrnuje evropský kontinent včetně Skandinávie, horské 
jehličnaté lesy jižní části kontinentu až do Malé Asie, tajgové lesy severu a východu 
Evropy až po Kazachstán. V pásmu tajgy pokračuje jeho rozšíření od západní Sibiře 
až na Dálný východ. V Česku místy v horských smrkových lesích, v pahorkatinách 
hojněji jen v několika oblastech. Jeho rozšíření bylo zřejmě ovlivněno vysazováním 
smrku jako hlavní hospodářské dřeviny v lesích pahorkatin po začátku průmyslové 
revoluce. V západních Čechách žije na Plzeňsku např. u Klabavy, u Plešnice a Ro-
kycan (kletečka 1980). Ve středních Čechách nalezen např. na Kokořínsku (honců 
2006), v Broumech na Křivoklátsku (reJzek 2010; réBl 2010) a u Rožmitálu (lgt. 
et coll. M. Škorpík). V severních Čechách zjištěn na Českolipsku např. u Horní 
Světlé, Doks, v NPR Břehyně-Pecopala, v Hradčanské pahorkatině a na Jedlové 
(honců, kaŠPar 2003), též u Kytlice (honců, kaŠPar 2007). Ve východních Če-
chách žije např. u Vysokého Mýta, v Orlickém Záhoří a u Litomyšle (vše Poláček 
1977), na Broumovsku (haMeT, vancl 2005) a v Krkonoších (oBenBerGer 1952). 
V jižních Čechách publikován např. od Tábora, Písku, Bechyně, Jindřichova Hrad-
ce, Mažic, Jemčiny, Počátek, Veselí nad Lužnicí, Vodňan, Protivína, u Čeňkovy pily, 
v Boleticích, u Želnavy, Českého Krumlova, Kleti a u Benešova nad Černou (vše 
kletečka 2009), dále u Suchdola nad Lužnicí (lgt. et coll. M. Škorpík), v Jeleních 
vrchách na Šumavě (lgt. et coll. J. Vávra), v Petříkově u Nových Hradů, u Šalma-
novic, Kardašovy Řečice a ve Staré oboře u Hluboké nad Vltavou (vše lgt. et coll. 
M. Snížek) a u Vyššího Brodu (coll. M. Škorpík), u Volar (lgt. et coll. J. Vávra) a na 
Špičáku (lgt. et coll. T. Sitek). Na Moravě žije u Prostějova (zouFal 1922), u Říko-
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nína (hruŠka et al. 1995) a na Vysočině např. v NPR Žákova Hora a u Žďáru nad 
Sázavou (lgt. et coll. J. Vávra). Na severní Moravě zjištěn např. v Beskydech na 
Metylovické hůrce u Frýdlantu nad Ostravicí, na Smrku a na Lysé hoře (lgt. et coll. 
T. Sitek), ve Starých Hamrech (reiTTer 1870), u Žulové (lgt. et coll. R. Gabriš) a 
v Jeseníkách v Malé Morávce (lgt. et coll. J. Habarta). Na Znojemsku je zjišťován 
výjimečně ve výše položené západní části okresu, převážně v kulturních smrčinách.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Zjištěn může být kdekoli v západní části 
Znojemska ve starších jehličnatých porostech, zejména na holosečně vytěžených 
plochách a na vývratištích.

Biologické poznámky: U Bojanovic byly zjištěny výletové otvory a zbytky imág 
na plochách holosečně vytěžených smrkových monokultur, ve smrkových pařezech, 
zejména v kořenových nábězích (M. Škorpík observ.). Důvodem je skutečnost, že 
vytěžená plocha bývá vyklizena od těžebních zbytků a zůstává zde jen velmi málo 
míst vhodných pro vývoj larev. Preferenci smrkových pařezů v kulturních porostech 
uvádí též kletečka (2009), což zřejmě souvisí s nutností vývoje ve vlhčím dřevě. 
Živnou dřevinou je převážně smrk (Picea abies), ve střední Evropě dnes žijí popu-
lace Buprestis rustica z nutnosti zejména v kulturních smrčinách. Občas je nalézán 
též v kůrovcových lapačích. Je pravděpodobné, že početnost populace, která využívá 
výše zmíněný náhradní biotop, není na většině lokalit příliš vysoká. Vyšší početnosti 
dosahují populace v lesích tajgového charakteru na rašelinných půdách např. na Tře-
boňsku (kletečka 2009), kde struktura lesního porostu i způsob hospodaření umož-
ňují existenci většího počtu nik pro vývoj larev. Jako další autochtonní živné dřeviny 
uvádí Bílý (2002) též jedli bělokorou (Abies alba), modřín opadavý (Larix decidua) 
a borovici lesní (Pinus sylvestris). Z vyšších poloh Krkonoš a Tater zmiňuje Bílý 
(2009) i vývoj ve starých keřích borovice kleče (P. mugo). Na Znojemsku dosud ne-
byl zaznamenán jeho výskyt ani v jedli, ani v borových porostech.

Doba výskytu: Zjištěna v rozptylu od poloviny května, až po poloviny září. Nepo-
dařilo se však shromáždit takové množství dat, aby bylo možno odhadnout sezónní 
dynamiku zdejší populace.

ohrožení a ochrana: Početnost populace v hospodářských porostech pahorkatin je 
nízká, vzhledem k nedostatku vhodného odumřelého dřeva. Porosty jsou většinou 
dobře přístupné, dřevní hmota dokonale vyklízena, zbytky páleny nebo štěpkovány 
v rámci boje s kůrovcem. Zvýšení početnosti populace by napomohlo ponechávání 
části nevyužitelného a polomového dřeva na místě bez zpracování.

Chalcophora mariana (linnaeus, 1758)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 103, (7160), 1925, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 10. 6. 1932, 
lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; Čížov, 100 – v obci, (7161a), 31. 5. 2003, lgt. 
Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 1. 7. 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 39 – ostroh, (7161), 20. 7. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
podmolí, 44 – U Milíře, (7161), 22. 7. 1976, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex; hnanice, 87 – Flád-
nitzká chata, (7161), 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 4 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7162), 
6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 28. 5. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 2. 8. 1999, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 3. 6. 2000, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Kři-
van V., 1 ex.; 19. 6. 2000, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 26. 5. 2001, lgt., det., coll. Holub A., 1 ex.; 
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7. 7. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 5. 2003, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 2. 7. 2003, 
lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex.; hnanice, 94, (7161), 20. 6. 1996, lgt., det. Hájek J., coll. JMM, 
1 ex.; havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 30. 5. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; havraní-
ky, 93 – 1 km Z od obce, (7162), 6. 5. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 93 – u 
rybníka, (7162), 12. 11. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 6. 2000, lgt. Reiter A., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 93 – 500 m JZ od obce, (7162), 10. 9. 1991, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; 12. 6. 1996, lgt. Mocek B., det. Kubáň V., coll. MVC, 2 ex.; popice, 77 – u Kaple 
na vřesovišti, (7162), 4. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 60 – Králův 
stolec, (7162), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; konice, 70 – bor na Kraví hoře, (7162c), 29. 6. 
2001, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, 
(7162), 1. 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.
Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 22. 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
dukovany, (6963a), 29. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1ex.; 20. 5. 1969, 
lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 31. 7. 1969; lgt. Kunovský B., det. Škor-
pík M., coll. RMM, 1 ex.; ketkovice, Ketkovický mlýn, (6863b), 1937?, lgt. Krajina S., in růžička 
(1938); miroslav, Přední Markův kopec, (7063d), 17. 6. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. 
(cadaver in Pinus nigra); moravský krumlov, (6963d), lgt. Kořínek – učitel, det. Škorpík M., 
coll. MZM, 1 ex.; moravský krumlov, skládka za nádražím, (6964c), 11. 7. 1987, lgt., det., coll. 
Pecina R., 1 ex.; sedlec nad oslavou, (6862), 20. 9. 1986, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
senorady, (6863a), 1939, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M, coll. MZM, 3 ex.; tulešice, (6963c), 
4. 5. 1966; lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 14. 5. 1966, lgt. Kunovský B., det. 
Škorpík M., coll. RMM, 2 ex; Znojmo, (7162), 1926, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1931, 
lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: V Evropě se nevyskytuje na Iberském poloostrově a ve Velké Británii, ve 
Francii žije pouze ve východní části země a v Itálii se areál dotýká jen východního 
Předalpí. Areál dále zahrnuje celý zbytek Evropy včetně Balkánu a východní Evro-
py, zasahuje až do Skandinávie a přes sever Malé Asie do Zakavkazí, na Sibiř a na 
jihu do Iránu a Iráku. Mapu evropské části areálu uvádí curleTTi (1981). V Česku 
žije především v oblastech s většími, zachovalými, ale i kulturními bory všude tam, 
kde existuje kontinuita těchto porostů s dostatkem vhodného dřeva pro vývoj larev. 
V západních Čechách žije např. na Plzeňsku u Sulkova, Košutky, Rokycan, v Plzni-
-Valše a u Nové Huti (kletečka 1980), též u Rabštejna nad Střelou (lgt. et coll. M. 
Škorpík). Ve středních Čechách zjištěn na Kokořínsku (honců 2006), u Zdic (reJzek 
2010), na Křivoklátsku (réBl 2010), u Zbraslavi (reJzek 2010), a Rakovníka (coll. 
M. Škorpík), od Sedlčan jej uvádí TrMal (2008), od Benátek nad Jizerou ložek et 
al. (2005). V severních Čechách žije u Doks, Sosnové, Okřešic, Zahrádek, Hradčan, 
Mimoně a České Lípy (honců, kaŠPar 2003). Ve východních Čechách jsou známy 
např. lokality: Chvaletice nad Labem a Bohdaneč (lgt. et coll. M. Škorpík). V jižních 
Čechách byl zjištěn např. u Týna nad Vltavou, u Kaplice, Soběslavi, Počátek, Po-
něšic, u Hluboké nad Vltavou, Třeboně, Majdaleny, Suchdola nad Lužnicí, Nových 
Hradů, Českého Krumlova, Českých Budějovic a Křemže (kletečka 2009) a Kar-
dašovy Řečice (coll. M. Snížek). Na Moravě je znám např. na Prostějovsku (zouFal 
1922), u Oslavan (reiTTer 1870), u Poštorné (černý, Pavlík 2007), a u Bzence-Pří-
vozu (choBoT, konvička 2010), v Pánově u Hodonína, u Rohatce a Dubňan (lgt. et 
coll. J. Procházka). Na Břeclavsku např. u Randezvous, Charvatské Nové Vsi, v Bo-
řím lese a u Lednických rybníků (Bílý 1996). Dále zjištěn u Říkonína (lgt. et coll. 
J. Vávra), u Sedlece nad Oslavou a na Mohelenské hadcové stepi (vše lgt. M. Škor-
pík). Na Znojemsku je rozšířen ve všech větších smíšených lesních komplexech od 
okraje Českého masívu na západ (obr. 9).
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předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Výskyt je pravděpodobný na stanovišti 
skalních borů v údolích Dyje nad Vranovem a v údolí Rokytné, Jihlavy i Oslavy.

Biologické poznámky: V NP Podyjí, ale též například v údolí Jihlavy u Mohelna, 
Chalcophora mariana mariana žije v primárním biotopu skalních borů. Zde pro-
bíhá vývoj ve spodní části kmene a v kořenových nábězích odumírajících borovic 
na skalních výchozech a hranách údolí. Populace je zde rozptýlená, odpovídající 
možnostem biotopu. Mrtvé imágo bylo nalezeno v rozpadajícím se pařezu borovice 
černé (Pinus nigra) na Miroslavských kopcích (lgt. et coll. M. Škorpík). kletečka 
(2009) uvádí tří až pětiletý vývojový cyklus, opětovné využití stejné vývojové niky, 
kdy dřevo může být již v pokročilém stadiu rozkladu. Chalcophora mariana maria-
na dokáže využívat náhradní biotopy pasečně vedeného hospodářského lesa, kde žír 
larev probíhá v odumřelém dřevě, zejména v potěžebních zbytcích, pařezech a ko-
řenových nábězích borovice lesní (P. sylvestris). V takových podmínkách žijí silné 
prosperující populace např. na Bzenecku a Českolipsku (M. Škorpík observ.). Bílý 
(2002) uvádí jako živné dřeviny dva výše zmíněné druhy borovic. Na lokalitě Vlčí 

Obr. 9. Rozmístění nálezů Chalcophora mariana naznačuje vazbu tohoto druhu na větší zachovalé 
lesní komplexy.
Fig. 9. The distribution of the Chalcophora mariana findings indicates the bond of this species to 
larger preserved forests.
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kopec u Kladerub nad Oslavou byl nalezen v roce 1987 smrkový pařez na pasece 
smrkové monokultury se třemi nevykousanými živými imágy Chalcophora mariana 
(lgt. et coll. M. Škorpík). Smrk ztepilý (Picea abies), nebyl dosud jako živná dřevina 
uváděn.

Doba výskytu: Imága se během sezóny líhnou postupně, od poloviny května do 
poloviny září, což zřejmě souvisí s velmi proměnlivými podmínkami, při nichž pro-
bíhá vývoj (vlhkost a kvalita dřeva, tepelný příkon atd.) (viz kletečka 2009). U Ha-
vraníků byl pozorován živý jedinec v polovině listopadu, což nasvědčuje možnosti 
přezimování imág.

ohrožení a ochrana: V borových monokulturách závisí přežití Chalcophora mari-
ana mariana na ponechávání dostatečného množství vhodného dřeva, zejména paře-
zů, polovyvrácených pařezů a nevyužitelného hroubí po mýtní těžbě. V primárních 
podmínkách skalních borů není ohrožen.

Chrysobothris affinis affinis (Fabricius, 1794)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 13. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 9. 7. 
1994, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; 20. 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 25. 7. 2008, 
lgt., det., coll. Moravec J., 1 ex.; vranov nad dyjí, 8 – střelnice, (7161), 25. 6. 1992, lgt., det., 
coll. Vrabec V., 4 ex.; Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 6. 6. 1986, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; Čížov, 100 – hromady dřeva v obci, (7161a), 18. 6. 2004, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., 
coll. JMM, 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 26. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 25. 
6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V.,1 ex.; lukov, 38 – Příčky, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det. Škorpík 
M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 25. 5. 
1993, lgt., det. coll. Hozman P., 1 ex.; 9. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 47 – Liščí 
skála, (7161), 9. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; lukov, 98 – 1 km JZ od obce, (7161), 7. 7. 
1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; lukov, 98, (7161), 23. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; 31. 5. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 8. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 
1 ex.; 3. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1999, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 26. 6. 2001, lgt., det., 
coll. Křivan V., 1 ex.; 28. 7. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 3 ex.; podmolí, 97, (7161), 11. 7. 1991, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; hnanice, 94 – Hnanice env., (7161), 25. 5. 2001, lgt., det., coll. 
Křivan V., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 12. 5. 1990, lgt. Kobylák J., 
det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 18. 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; 8. 5. 2000, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060b), 8. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
9. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1994, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 2 ex.; 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; mikulovice, (7062b), 3. 6. 1967, lgt. Kunovský B., det. 
Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; moravský krumlov, (6963b), 7. 6. 1964, lgt. Kunovský B., det. 
Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 25. 6. 1965, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
15. 7. 1965, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; moravský krumlov, skládka za 
nádražím, (6964c), 18. 5. 1986, lgt., det., coll. Pecina R., 1 ex.; plešice, Staré duby, (6862a), 9. 7. 
2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex; Zblovice, (7060a), 22. 6. 2000, lgt. Peřinková P., det. Fischer 
O. A., coll. MVT, 1 ex; Znojmo, (7162), 1925, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1930, lgt. ?, 
det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 20. 5. 1964, lgt., Hrozinka I., det., coll. Klekner M., 2 ex.

rozšíření: Rozšířen v celé Evropě, včetně teplejších oblastí na východě kontinentu, 
zasahuje do jižní Skandinávie, Zakavkazí a Malé Asie. V Česku se vyskytuje všude 
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tam, kde nalezneme porosty zachovalých doubrav. V západních Čechách žije např. 
u Bolevce a Rokycan (kletečka 1980), ve středních Čechách např. v Českém krasu 
(Špryňar 2003), na Křivoklátsku v Branově a Žloukovicích (réBl 2010), zjištěn byl 
i v Klánovicích u Prahy a na Zbraslavi (reJzek 2010), na Sedlčansku (TrMal 2009), 
u Kutné Hory (Bauer, Bauer 2008) a u Kačiny (coll. MCL). V severních Čechách 
nalezen např. u Bezdězu, České Lípy, Zahrádek a Kuřivod (honců, kaŠPar 2003), 
u Břehyně a Mlýnského vrchu (honců, kaŠPar 2007). Ve východních Čechách 
žije např. v Trusnově, Rychnově nad Kněžnou a Chocni (Poláček 1977), a v Čes-
ké Skalici (MikáT 2007). V jižních Čechách nalezen např. u Borkovic, Bavorova, 
Vodňan, Veselí nad Lužnicí, Hluboké nad Vltavou, Českých Budějovic, Lomnice 
nad Lužnicí, u rybníka Rožmberka, u Třeboně, Šalmanovic, Stráže nad Nežárkou, 
Brlohu, na Vyšenských kopcích, u Hojné Vody a Volar (vše kletečka 2009). Na 
Moravě je znám od Prostějova (zouFal 1922), z Břeclavska (schlaghamerský 
2000), např. z Ladné, Lednice, Lanžhota, ze Soutoku, z Ranšpurku, z Dolních Věs-
tonic, Soutěsky, z Nových Mlýnů, Nejdku, Břeclavi, Charvatské Nové Vsi, Milovic 
aj. (Bílý 1996). Sbírán též u Mušova (lgt. et coll. J. Vávra), na Pohansku (lgt. et coll. 
T. Sitek), u Silůvek, Buchlovic, Bzence a Radějova (vše lgt. M. Škorpík). Dále žije 
např. u Břestku, Buchlovic, Kněžpole, Bohuslavic u Kyjova a Kunovic (lgt. et coll. 
L. Kandrnál), u Hodonína a Rohatce (lgt. et coll. J. Procházka). Na Vysočině zjištěn 
u Říkonína (hruŠka et al. 1995) a v Náměšti nad Oslavou (M. Škorpík observ.). Na 
Znojemsku žije zřejmě všude ve světlých doubravách (např. v lese Purkábka, a v le-
sích Bobravské pahorkatiny a Miroslavské hrástě), jeho rozšíření nebylo dosud pro-
zkoumáno. Byl zjištěn i ve výše položené části Znojemska.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Potvrzení výskytu je velmi pravděpodobné 
všude ve světlých listnatých lesích s větším zastoupením dubů v dřevinné skladbě.

Biologické poznámky: V našich podmínkách využívá jako živné dřeviny nejčastěji 
různé druhy dubů (Quercus spp.), ze dřeva pařezu buku lesního (Fagus sylvatica) 
bylo dochováno imágo od Hardeggu (lgt. et coll. M. Škorpík). Pozorování na buko-
vém dřevě uvádějí i honců, kaŠPar (2007). Chrysobothris affinis affinis se zřejmě 
i v podmínkách střední Evropy může chovat jako polyfág, přičemž v rámci areálu 
se imága vyvíjejí v širokém spektru listnatých dřevin. Např. na Krétě byla naleze-
na nevykousaná imága v kmínku zelkovy krétské (Zelkova abelicea) (M. Škorpík 
observ.). Bílý (2002) jej označuje za extrémního polyfága. Vyvíjí se zejména v list-
natých dřevinách čeledí Fagaceae, Betulaceae a Rosaceae, jejich jmenovitý přehled 
podává kletečka (2009). Z exotických druhů, které jsou vysazovány v naší přírodě, 
uvádí Bílý (2002) např. dřezovec trojtrnný (Gleditschia triacanthos) a trnovník akát 
(Robinia pseudacacia). Imága naletují za slunného počasí nejčastěji na skládky čers-
tvého dubového dřeva, často ve velkém množství.

Doba výskytu: V NP Podyjí se vyskytuje od první květnové dekády až do poloviny 
července.

ochrana: Chrysobothris affinis affinis není ohrožen. Velikost jeho populací na Zno-
jemsku závisí na rozloze a struktuře světlých listnatých lesů druhého až čtvrtého 
vegetačního stupně, zejména doubrav a dubohabřin.
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Chrysobothris igniventris reitter, 1895
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 6 – Hamerské vrásy, (7160), 1. 2. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex. (ex larva); lukov, 39 – šíje Ostrohu, (7161), 30. 10. 1992, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex 
larva); havraníky, 77 – Havranické vřesoviště, (7162), 14. 12. 1992, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex., 
(ex larva); popice, 77 – vřesoviště, (7162), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; popice, 77 – u vče-
lína, (7162), 11. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver).

Ostatní lokality: jamolice, (6963b), 14. 7. 1967, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
1 ex.; kuchařovice u znojma, Purkrábka, (7162), 5. 1983, lgt., coll. Mráček Z., det. Marek J., 
4 ex.; olbramkostel, (7061d), 28. 3. 1987, lgt., det. Hruška M., coll. MVT, 1 ex. (ex larvae); miro-
slav, Přední Markův kopec, (7063d), 2. 4. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (cadaver in Pinus 
nigra); senorady, (6863), 1936, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 7. 1934, lgt. 
Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; Zblovice, (7060a), 22. 6. 2000, lgt. Peřinková P., 
det. Fischer O. A., coll. MVT, 1 ex.

rozšíření: Známý areál Chrysobothris igniventris je omezen pouze na střední Ev-
ropu z větší části severně od Alp. Rozkládá se od Švýcarska, přes Německo, severní 
Itálii, Česko, Rakousko a Polsko až na západní Ukrajinu. V Česku je nalézán pře-
devším ve skalních borech údolí větších řek (Vltava, Berounka), v borech na pís-
kovcovcích (České Švýcarsko, Jičínsko atd.), ale i v borech Třeboňské pánve a ve 
větších komplexech borového lesa např. na Českolipsku. V západních Čechách byl 
zjištěn v Plzni-Bolevci (kubáň 1979), u Štychova a Chudenic (Fleischer 1927–30) 
a u Rabštejna nad Střelou (lgt. et coll. M. Škorpík). Ve středních Čechách nalezen 
např. u Prahy v Klánovicích, u Zbraslavi, v Radotíně, u Zdic (vše reJzek 2010) 
a u Čelákovic (Fleischer 1927–30). V severních Čechách na Českolipsku ve sta-
rých Splavech, Doksech a u Hradčan (honců, kaŠPar 2003) a v Českém Švýcarsku 
(lokay 1869). V jižních Čechách žije např. u Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, u Maj-
daleny, Nových Hradů, Hluboké nad Vltavou, u Šalmanovic (vše kletečka 2009), 
u Dvorů nad Lužnicí (lgt. et coll. M. Škorpík) a u Kardašovy Řečice (lgt. et coll. 
M. Snížek). Na Moravě byl nalezen např. u Prostějova (zouFal 1922), u Říkonína 
(hruŠka et al. 1995), v Náměšti nad Oslavou (Málek, hruŠka 1991), u Hodonína 
(coll. M. Škorpík), u Bzence (lgt. et coll. L. Kandrnál) a u Chvalnova-Lísek (coll. 
J. Procházka). Na Břeclavsku zjištěn na Pavlovských kopcích, u Perné a na Svatém 
kopečku (Bílý 1996) a u Poštorné (lgt. et coll. M. Škorpík). Na severní Moravě je 
znám z Vřesiny u Hlučína, z Ostravy-Poruby (lgt. et coll. J. Vávra), a ze Šilheřovic 
(lgt. et coll. T. Sitek). Na Znojemsku velmi lokální na vhodných stanovištích.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Druh může být zjištěn na všech vhodných 
lokalitách, zejména na skalních borech v říčních údolích a v extenzivních borových 
porostech, jakými jsou např. zarůstající pastviny, těžební jámy apod.

Biologické poznámky: V borovici lesní (Pinus sylvestris) byly nalezeny požerky 
i výletové otvory ve skalních borech v NP Podyjí na Braitavě, Hamerských vrásách, 
Hardeggské vyhlídce, Liščí skále a Papírenských skalách (M. Škorpík observ.). 
Dalším typem stanoviště tohoto druhu jsou řídké remízky a solitery borovice lesní 
na východním okraji NP Podyjí, rostoucí v extrémních podmínkách vřesovišť. Na 
Miroslavských kopcích byly zjištěny požerky ve větvích borovice černé (P. nigra) 
o průměru 5 až 10 cm, především v okrajových stromech porostu, kterým byla za-
lesněna step v nejvyšších partiích lokality.Využívá širokou škálu biotopů, kdy pod-
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mínkou je přítomnost rozvolněných, osluněných porostů některé z živných dřevin. 
Osidluje například blatkové porosty na rašeliništích Třeboňské pánve, skalní svahy 
s reliktními bory v říčních údolích a v pískovcových skalních městech, ale např. 
i porosty nepůvodní borovice černé na Pavlovských vrších a u Miroslavi. Jeho po-
pulace žijí i v druhotných biotopech kulturních borů na Bzenecku, Českolipsku atd., 
kdy vývoj probíhá v terminálních osluněných větvích. Bílý (2002) uvádí jako živné 
dřeviny modřín opadavý (Larix decidua), borovici černou (Pinus nigra), borovici 
lesní (P. sylvestris) a borovici blatku (P. uncinata uliginosa). kletečka (2009) uvá-
dí, že byl vychován i z jedle bělokoré (Abies alba). Smrk ztepilý (Picea abies) jako 
živnou dřevinu udávají kletečka (1980) z Plzeňska a Málek, hruŠka (1991) z Ná-
měšti nad Oslavou. Ze smrkových větví vychoval imága také J. Vávra z Vřesiny 
u Hlučína a z Ostravy-Poruby. 

Doba výskytu: Vzhledem k převaze exemplářů chovaných ze dřeva, není možno 
stanovit. Jediný volně sebraný a přesně datovaný kus pochází z poloviny července.

ohrožení a ochrana: V biotopu skalních borů není Chrysobothris igniventris ohro-
žen. Přímo ohrožen není ani v rozvolněných borech extrémních stanovišť (vřesoviš-
tě, hadcové bory u Jamolic), pokud zde bude udržována stávající struktura porostu 
a nízké zakmenění.

Coraebus elatus elatus (Fabricius, 1787)
NP Podyjí: horní břečkov, 23 – nad Klaperákem, (7161), 14. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; hnanice, 84 – Pod Hraběcí horou, (7261), 13. 6. 2004, lgt., coll. Stejskal R., det. Křivan V., 
2 ex.; 5. 7. 2004, lgt., coll. Stejskal R., det. Křivan V., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 21. 6. 
1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 3. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 16. 6. 1994, lgt., 
det., coll. Bílý S., 1 ex.; 2. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 8. 7. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 2 ex.; 8. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 6. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
11. 6. 1997, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; ha-
vraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 11. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 29. 6. 1992, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 9. 6. 2000, lgt., det., coll. Kletečka Z., 1 ex.; havraníky, 78 – Staré 
vinice, (7161), 15. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; havraníky, 93 – jižní záhumenní cesta, 
(7162), 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 5. 6. 1993, 
lgt., det. coll. Mikát M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 11. 6. 1987, lgt., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 11. 8. 1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 10. 6. 1989, lgt. 
Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 6 ex.; 10. 6. 1989, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 6. 5. 1990, 
lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 20. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. 
JMM, 5 ex.; 26. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 1. 7. 1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., 
coll. JMM, 2 ex.; 10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 13. 7. 1991, lgt. Kobylák J., det. 
Křivan V., coll. JMM, 3 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 20. 6. 1999, lgt., det., coll. 
Smolík J., 1 ex.; 8. 5. 2000, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.;, 9. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex.; 1. 7. 2001, lgt. Stejskal R., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 20. 6. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 12. 6. 2004, lgt., coll. Stejskal R., det. Křivan V., 1 ex.; 5. 6. 2008, lgt. Stejskal R., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162), 12. 7. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1 ex.; 12. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 20. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 11. 7. 1998, lgt., det., coll. Sitek T., 2 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 
9. 7. 1984, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 10. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 
6 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.

Ostatní lokality: Bohutice, PP U Michálka, (7064a), 5. 6. 1963, lgt. Stehlík J., det. Škorpík M., 
coll. MZM, Stehlík J., 1 ex.; 17. 6. 2010, lgt., det.,m coll. Křivan V., 1 ex.; dyje, J a JV svahy 
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k Dyji, (7162d), 18. 6. 1976, lgt., det., Stehlík J., coll. MZM, 5 ex.; hostěradice, PP U kapličky, 
(7063b), 17. 6. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; hrabětice, Trávní Dvůr, (7264), 22. 6. 1993, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; ivančice-budkovice, Budkovické skály v NPR Krumlovsko-
-Rokytenské slepence, (6964), 29. 6. 2009, lgt. Baňař P. et Malenovský I., det. Škorpík M., coll. 
MZM, 1 ex.; moravský krumlov, Svatý Florián, (6963b), 1. 6. 1983, lgt. Maduna J., Škorpík M., 
coll. MZM, 2 ex.; 14. 6. 1983, lgt. Lauterer P., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 14. 6. 1983, lgt. 
Stehlík J., det. Škorpík M., coll. MZM, 3 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 22. 6. 2009, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; oslnovice, JV okraj obce, (7060c), 21. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. 
Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; petrovice, (6963d), 14. 7. 1971, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; senorady, (6863c), 1936, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 2 ex.; 
7. 1943, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; vémyslice, PP Na Kocourkách, 
(6963d), 17. 6. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Vevčice, (7062a), 11. 6. 1964, lgt. Lauterer P., 
det. Bílý S., coll. MZM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 20. 6. 1924, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 
1927, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 3 ex.; 11. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. 
RMM, 4 ex.

rozšíření: Obrovský areál Coraebus elatus elatus pokrývá většinu Evropy s výjim-
kou severu a severovýchodu kontinentu, severoafrickou mediteránní oblast, Malou 
Asii, Blízký a Střední východ, Zakavkazí, Kazachstán a západní Sibiř. V Česku 
žije především v teplých oblastech středních Čech (Špryňar et al. 2003), severních 
a východních Čech a na jižní a střední Moravě. V západních Čechách zjištěn např. 
u Klabavy a ve Slovanském údolí v Plzni (kletečka 1980). Ve středních Čechách 
byl chytán např. v Praze-Hrdlořezech, v Praze-Suchdole, v Praze-Malešicích a v Ra-
dotíně (reJzek 2010), dále byl zjištěn na Babě, v Tróji, v Podhoří a v Divoké Šárce 
(lgt. et coll. M. Škorpík). Ze Sedlčanska jej zmiňuje (TrMal 2008), z Křivoklátska 
(réBl 2010). V Českém krasu žije např. u Srbska a Mořiny, u Žatce v PR Stroupeč 
(lgt. et coll. M. Škorpík), v Českém středohoří např. u Libčevsi (coll. MCL), a dále 
u Kačiny (coll. MCL). V severních Čechách zjištěn na Českolipsku u Bezdězu, 
v NPR Novozámecký rybník a v NPR Břehyně-Pecopala (honců, kaŠPar 2003). Ve 
východních Čechách žije např. v Chocni, Běstovicích, Kosoříně a Žamberku (Pol -
ček 1977), u České Skalice (MikáT 2007) a na Broumovsku (haMeT, vancl 2005). 
V jižních Čechách byl nalezen u Českého Krumlova (kletečka 2009) a u Přešťovic 
na Strakonicku (lgt. et coll. M. Snížek). Na jižní a střední Moravě na vhodných xe-
rotermních lokalitách je místy hojný. Znám je např. z Ostrova u Macochy (haMeT et 
al. 2009), od Prostějova (zouFal 1922), z Břeclavska např. z více lokalit na Pavlov-
ských vrších a Milovic (Bílý 1996), ze Silůvek, z Malhotek u Nesovic, PR Horka 
u Milotic (vše lgt. et coll. M. Škorpík), z Křižanovic u Bučovic a Úval u Valtic (vše 
MZM), z Planých Louček na Olomoucku (lgt. et coll. I. Jeniš), od Bzence a Čejče 
(lgt. et coll. L. Kandrnál) a z Mikulčic (lgt. et coll. J. Procházka). Byl zjištěn i na 
Severní Moravě např. v PP Kamenná u Staříče (ŠiGuT, roháčová 2007) a v Polance 
nad Odrou (lgt. et coll. T. Sitek). V poslední době byl zaznamenán i na Vysočině 
z Velkého Meziříčí (křivan, stejskal 2009) a z více lokalit u Přímělkova v údolí 
Brtnice, z Přibyslavic a od Třebíče. Na Znojemsku byl zjištěn především ve východ-
ní části NP Podyjí, na Moravskokrumlovsku, ale i na dalších lokalitách (obr. 10).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Jeho výskyt je pravděpodobný na všech 
stepních ladech a xerotermních trávnících s výskytem živných rostlin v celé sledova-
né oblasti.
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Biologické poznámky: Vývoj probíhá v přízemní dřevnaté části stonku a kořenové-
ho krčku především růžovitých bylin (Rosaceae), viz Bílý (2002). Imága sedají na 
živných rostlinách, kterými jsou na lokalitách Znojemska zejména mochna stříbrná 
(Potentilla argentea) a mochna přímá (P. recta). Bylo pozorováno, že imága často 
sedají na žlutých květech živných rostlin (Poláček 1977). Nejčastějším biotopem 
jsou xerotermní krátkostébelné trávníky. Porosty živných rostlin jsou často sou-
středěny do mechanicky namáhaných a částečně eutrofizovaných ploch, jako jsou 
sešlapávané okraje cest, okraje volných ploch bez vegetace apod. Protože zejména 
ve východní části okresu existuje mnoho lokalit s porosty vhodné vegetace je prav-
děpodobné, že Coraebus elatus elatus je zde častý. Mimo to se vyskytuje i v dal-
ších typech stanovišť a jeho ekologická valence je poměrně široká. Byl nalezen 
v krátkostébelném porostu na koruně protipovodňové hráze u Travního Dvora, ale 
i v mezofilních trávnících středních pahorkatinných poloh v západní části Znojem-
ska. V naší přírodě přicházejí v úvahu i další živné rostliny, které uvádí Bílý (2002), 
a to řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), jahodník zahradní (Fragaria × magna), 
mochna plazivá (Potentilla reptans) a krvavec menší (Sanguisorba minor). Velmi 
zajímavé je pozorování od Polanky nad Odrou kde na vlhké louce bylo zastiženo 

Obr. 10. Nálezy Coraebus elatus.
Fig. 10. Findings of the Coraebus elatus.
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desítky jedinců sedících na květenstvích krvavce totenu (S. officinalis) (J. Vávra et 
T. Sitek pers. comm.). Aktivitu dospělců na této rostlině pozoroval též I. Jeniš (pers. 
comm.) a výskyt imág v úžlabí listů uvádí i Poláček (1977). Krvavec toten roste na 
vlhčích nebo periodicky zaplavovaných loukách a jeho význam jako živné rostliny 
však zatím nebyl prokázán.

Doba výskytu: Na Znojemsku zjištěn od první dekády května do poloviny srpna, 
s nejsilnějším výskytem v červnu.

ohrožení a ochrana: Jeho ohrožení spočívá především v zarůstání nevyužívaných 
lokalit křovinami a v převodu luk do lesního půdního fondu. Aktivní ochrana bioto-
pů spočívá zejména ve znovuzavedení pastvy na vhodných xerotermních biotopech, 
údržbě a kosení mezofilních až vlhkých trávníků s porosty krvavce totenu.

Coraebus rubi (linnaeus, 1767)
NP Podyjí: konice, 71 – Trausnice, (7162c), 30. 6. 1932, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.; 8. 7. 
1932, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 3 ex.; Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162), 8. 7. 1994, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 12. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 6. 1993, lgt., det., coll. Vlá-
čil V., 9 ex.; 9. 7. 1993, lgt. Vláčil V., det. Škorpík M., coll. JMM 1 ex.; 9. 7. 1993, lgt. Vláčil V., 
det., coll. Škorpík M., 1ex.; 4. 7. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 8. 7. 1994, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 14. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 7. 1998, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 24. 6. 2001, 
lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 
– Hradišťské terasy, (7162), 11. 8. 1987, lgt., det., coll., Škorpík M., 1 ex.; 26. 7. 1989, lgt. Koby-
lák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 27. 6. 1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 3 ex.

Ostatní lokality: miroslav, NPP Miroslavské kopce (u letiště), (7063d), 20. 7. 2005, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.

rozšíření: Obývá celou mediteránní zónu, včetně západní části afrického pobře-
ží a evropskou submediteránní oblast včetně ruské a ukrajinské oblasti u Černého 
moře. Přes Malou Asii je rozšířen do Zakavkazí a na Blízký a Střední východ. Ve 
střední Evropě prochází současná hranice rozšíření jižním Německem, jižní Mo-
ravou a jižním Polskem. V Česku dnes žije již jen na několika lokalitách na Zno-
jemsku, přestože ještě v průběhu 20. století žil v teplých oblastech celého území. 
Žil např. ve středních Čechách a na Českolipsku v Hradčanské pahorkatině (kral 
1915). Na střední a jižní Moravě byl publikován např. od Mohelnice a z Klášterního 
hradiska u Olomouce (reiTTer 1870), žil též u Brna (lgt. R. Formánek, coll. MZM). 
Recentně byl nalezen na třech lokalitách (viz výše). Čtvrtá lokalita v Trauznickém 
údolí (viz výše) již neexistuje, v současnosti zde chybí typické stanoviště druhu.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Malé populace mohou přežívat na xero-
termních lokalitách v okolí Hostěradic a Miroslavských kopců a zřejmě i ve vytěže-
ných lomech a pískovnách.

Biologické poznámky: V bývalém lomu na Cínové hoře se populace vyskytuje na 
keřovitých ostružinících (Rubus spp.) u spodní hrany lomové stěny, kde jsou z mi-
kroklimatického hlediska nejvýhodnější podmínky díky koncentraci sálavého tepla 
z okolních skal. Části kmínku blízko úrovně povrchu půdy, kde se vyvíjí larva, jsou 
tak ve sporé vegetaci dostatečně prohřáté, což umožňuje jejich vývoj. Další lokalitou 
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jsou Hradišťské terasy. Na tomto velmi výslunném stanovišti je výše popsaný efekt 
umožněn existencí zídek a kamenných tarasů, na jejichž hranách rostou živné dřevi-
ny. Zde byl chycen jeden exemplář na listu růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima) 
(lgt. et coll. M. Škorpík). Tento druh růže je další pravděpodobnou živnou rostlinou. 
V centrálním Řecku bylo pozorováno a fotograficky dokumentováno výskyt více 
imág na keřovitých exemplářích Rosa sp., aniž by v blízkosti lokality rostly ostru-
žiníky (M. Škorpík observ.). Jako živnou rostlinu uvádí růži (Rosa sp.) například 
sakalian (2003). schaeFer (1949) specifikuje seznam živných rostlin na hybridní 
růži stolistou (R. × centifolia), růži indickou (R. indica), čímž jsou v obou případech 
zřejmě myšleny okrasné kultivary těchto rostlin. Dále tento autor uvádí ostružiník 
sivý (Rubus caesius), ostružiník křovinný (R. fruticosus agg.) a maliník (R. idaeus).
Doba výskytu: Od poslední dekády června do poloviny srpna, nejvíce imág zjištěno 
v polovině července.
ohrožení a ochrana: Jeden z nejohroženějších druhů našich krasců. Jeho popula-
ce se v posledních letech zhroutily v celém Česku. Příčiny velmi rychlého ústupu 
druhu z celého území státu, pravděpodobně souvisejí s komplexem změn, k nimž 
lze počítat zánik pastvy, eutrofizace prostředí a odklon od drobného hospodaření. 
Potenciální živné rostliny tak přerůstá vysoká, nitrofilní, bylinná vegetace, což způ-
sobuje nedostatečné prohřívání půdního povrchu a rovněž jeho zastínění. Mnoho 
dřívějších lokalit též zarostlo keřovou a stromovou vegetací. Vzhledem k fragmenta-
ci a zmenšování populací, nemá druh dobré vyhlídky ani na Znojemsku. Ochrana je 
možná jen při nasazení intenzivnějšího pastevního režimu na lokalitách výskytu tak, 
aby bezprostřední okolí živných rostlin bylo spaseno na krátké stéblo, živné rostliny 
byly stresovány a trvale existovalo xerotermní mikroklima. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že imága na obou lokalitách v okolí Znojma nebyla pozorována již deset let, bude 
nezbytné zjistit, jestli tato populace již nevyhynula.

Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
NP Podyjí: Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 7. 10. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cada-
ver); Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161), 11. 1. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cada-
ver); lukov, 36 – Vraní skála, (7161), 1. 4. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver); 27. 6. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 39 – Ostroh, (7161), 12. 4. 1996, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex. (ex larva); podmolí, 40 – žebro nad Žlebským potokem, (7161), 20. 6. 2002, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 1. 2. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 48 – Hájka, (7161), 27. 11. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
podmolí, 52 – Šobes, (7161), 3. 3. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver); 16. 6. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det. Kraus 
Z., coll. JMM, 1 ex.; 22. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 29. 6. 1994, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 2 ex.; 3. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 
ex.; 8. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 9. 7. 1994, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; 13. 
7. 1994, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 6. 
1995, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 3. 7. 1995, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 6. 7. 1995, 
lgt., det., coll. Vávra J., 4 ex.; 8. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 8. 7. 1995, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 28. 7. 1995, lgt., det. Kraus Z., 
coll. JMM, 1 ex.; 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 7 ex.; 17. 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
17. 6. 1996, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 29. 6. 1996, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 
7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 16. 7. 1996, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 13. 7. 
1998, lgt., det., coll. Sitek T., 1 ex.; 27. 6. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., 
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det., coll. Křivan V., 1 ex.; 26. 6. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 27. 6. 2009, lgt., det., coll. 
Sitek T., 1 ex.; podmolí, 56 – Hajský potok (nad Širokou loukou), (7161), 8. 7. 2010, lgt. et coll. 
Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 71 – svahy nad Papírnou, (7162), 20. 6. 1996, lgt., 
det., Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; mašovice, 68 – duby u Šafářky, (7162), 20. 6. 2010, lgt., det., coll. 
Škorpík M. 1 ex.; znojmo-hradiště, 60 – Králův stolec, (7162), 19. 6. 1993, lgt. Vačkář J., coll. 
Škorpík M., det. Škorpík M. 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 18. 6. 1992, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 30. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 15. 6. 1994, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 1 ex.; 27. 5. 1999, lgt. Stejskal R., det., coll. Obořil M., 1 ex.; 28. 5. 2000, lgt., det., 
coll. Smolík J., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Nad lomem, (7162), 25. 4. 1993, lgt., det., coll. Vá-
vra J., 1 ex. (ex larva); 19. 6. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, Údolí Dyje, (7162), 
4. 7. 1994, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; np podyjí, (7162a), 6. 1992, lgt., det., 
coll. Vláčil V., 1 ex.

Ostatní lokality: Uherčice, PR Bílý Kříž, (7060c) (Mackovčin et al. 2007); chvalatice, PR Růžový 
vrch, (7060 b–c) (Mackovčin et al. 2007); hostim, (6961c), ?, lgt. Senc A., det., Trávníček D., coll. 
MJVM, 1 ex.; moravský krumlov, Křížová hora, (6963b), 12. 6. 2005, lgt., det. coll. Škorpík M., 
1 ex. (cadaver); nová Ves u ivančic, (6863d), 15. 7. 1940, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. 
MZM, 3 ex.; 21. 7. 1940, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM,1 ex.; plešice, Staré duby, 
(6862a), 9. 7. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; senorady, (6863d), 21. 7. 1940, lgt. Matou-
šek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.; 1935, lgt. Matoušek J., det. Škorpík M., coll. MZM, 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v evropském mediteránu, odkud zasahuje do Maroka. Je 
znám též z teplých oblastí střední a západní Evropy, z Ukrajiny, jižního Ruska a Ma-
lé Asie. V Česku je rozšířen především v řídkých, svahových, teplomilných doubra-
vách západočeských, středočeských a západomoravských říčních údolí a v lužních 
doubravách Třeboňska, Polabí a jihomoravských úvalů. V západních Čechách byl 
nalezen např. u Obory a Zábělé na Plzeňsku (kletečka 1980), tamtéž zjištěn v PP 
Krašov v údolí Berounky (zahradnický et al. 2004). Ve středních Čechách se vy-
skytuje v Českém krasu (M. Škorpík observ.), Z Křivoklátska a Dobříšska jej uvádí 
kubáň (1979), z Lánské obory réBl (2010), dále byl zjištěn u Nižbora a Žloukovic 
(lgt. et coll. M. Škorpík), je uváděn i z NPR Velká Pleš a PR Nezabudických skal 
(ložek et al. 2005), sbírán i u Skryjí (lgt. et coll. J. Vávra). Ve východních Čechách 
zjištěn na Hradecku např. v PP U Císařské studánky (Faltysová et al. 2002), v Uher-
sku u Holic (Poláček 1977) a u Chocně (Fleischer 1927–30). V jižních Čechách byl 
dříve doložen např. z Tábora a Písku (kletečka 1997), dále od Vodňan, Hluboké 
nad Vltavou, Mladějovic, Mirochova, Lužnice, Doubí u Třeboně, Stříbřece, Majda-
leny a Šalmanovic (vše kletečka 2009), sbírán byl i u Petříkova u Nových Hradů 
(lgt. et coll. M. Snížek) a ve Svinkách u Soběslavi (coll. J. Vávra). Na Moravě byl 
dokumentován na Břeclavsku např. u Lednice (schlaghamerský 2000), v Bořím 
lese u Valtic, na Křivém jezeře, na Soutoku, u Lanžhota, Břeclavi a u Lednice (Bílý 
1996) a u Podivína (lgt. et coll. M. Škorpík). Žije též u Hodonína, Dubňan u Hodo-
nína a Mutěnic (lgt. et coll. J. Procházka) Dále byl zjištěn na Znojemsku (viz výše), 
a v okolí Brna. Na jihozápadní Moravě byl dosud zjišťován především v údolí Dyje, 
starší nálezy pocházejí z údolí Oslavy, recentně zjištěn i hluboko v Praebohemiku 
v údolí Jihlavy (obr. 11). Sencův nález s lokalitou „Hostim“ pochází pravděpodobně 
z údolí Rokytné. Z tohoto údolí pochází i nález z NPR Krumlovsko-rokytenské sle-
pence od Moravského Krumlova (viz výše). Velmi pravděpodobně žije i ve větších 
komplexech doubrav, např. u Kobylí, na jižním úpatí Ždánického lesa a Chřibů, 
v Litenčické pahorkatině a ve zbytcích porostů tvrdého luhu v Dolnomoravském 
úvalu.
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předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Jeho populace mohou být zjištěny na 
všech lokalitách s výskytem teplomilných doubrav. Možné lokality jsou např. na 
jihovýchodním okraji Krumlovského lesa u Vedrovic, na Miroslavské hrásti, v jižní 
části polesí Purkrábka, další vhodná stanoviště jsou zbytky svahových teplomilných 
doubrav v údolí Jihlavy, Rokytné, Oslavy a Jevišovky.

Biologické poznámky: V NP Podyjí bylo zjištěno, že vývoj probíhá v živých, ple-
tivech, zejména v lýku a ve vrstvě dřeva těsně pod kambiální zónou v osluněných 
částech kmenů. Většina živných dřevin byli oslabení, nebo i částečně odumírající 
jedinci dubu žlutavého (Q. dalechampii) a d. mnohoplodého (Q. polycarpa), ros-
toucí na jižně exponovaných lesostepních svazích údolí, nejvíce na jeho horní hraně 
(M. Škorpík observ.). Podmínkou obsazení dřeviny je dostatečně osluněný kmen. 
U Moravského Krumlova byla zjištěna populace Coraebus undatus na stanovišti 
teplomilných svahových doubrav na osluněných kmenech dubu pýřitého (Quercus 
pubescens), a d. žlutavého (Q. dalechampii). Žír larev se na živém kmeni často 
projeví zatmavlými plochami v úžlabích mezi lištami borky, rovnoběžně orientova-

Obr. 11. Lokality Coraebus undatus jsou na Znojemsku soustředěny v teplomilných doubravách na 
svazích říčních údolí.
Fig. 11. The localities of the Coraebus undatus in the Znojmo region are concentrated to thermo-
phylic forests on slopes of river valleys.
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nými s osou kmene. Je to příznak zalévání požerku mízou a hojení lýkových pletiv. 
Vyhojená jizva je patrná na povrchu dřeva i po odumření stromu a odpadnutí borky. 
Škorpík pozoroval v lokalitě Šobes samice kladoucí do míst, která již byla postižena 
žírem larev tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), a kde byla oslabena intenzita fy-
ziologických pochodů. Larvy se přednostně vyvíjejí v terminálních partiích kmene, 
pokud jeví známky oslabení či odumírání. Populaci z Třeboňska podrobně hodnotí 
kletečka (2009). Vývoj probíhá ve střední Evropě v dubech, Bílý (2002) uvádí 
dub pýřitý (Q. pubescens) a d. letní (Q. robur). Vývojový cyklus podrobně popisuje 
kubáň (1979), souhrn zjištěných druhů hostitelských dřevin a chování imág uvádí 
kletečka (1997). Usmrcování imág ptáky při opouštění výletových otvorů uvádí 
Poláček (1966). Populace obývající lesy na jižních svazích údolí středního toku 
Berounky v CHKO Křivoklátsko vyhledává velmi podobné biotopy jako populace 
v NP Podyjí. Dalšími známými biotopy Coraebus undatus jsou osluněné soliterní 
a okrajové duby (hlavně Q. robur) v porostech tvrdého luhu na Břeclavsku, dubové 
lesní aleje a porosty na hrázích rybníků v Třeboňské pánvi, obory v Polabí a zakrslé 
doubravy na fytotoxických substrátech u Dobříše. Další živné dřeviny, které uvádí 
Bílý (2002), tedy buk lesní (Fagus sylvatica) a kaštanovník jedlý (Castanea sativa) 
jsou v našich podmínkách nepravděpodobné. Silné napadení hájů korkových dubů 
(Q. suber) bylo pozorováno u Cádizu a Gibraltaru ve španělské Andalusii (M. Škor-
pík observ.).

Doba výskytu: Imága v NP Podyjí sedají v pozdním odpoledni na listech osluněné 
části korun dubů, výjimečně již od začátku června, vrchol výskytu nastává od po-
sledního týdne června, do poloviny července.

ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen především v lužních a nivních lokalitách in-
tenzifikací hospodaření v lesích, likvidací osluněných lesních okrajů, výstavkových 
dubů, dubových alejí a starších rozvolněných porostů. Ve svahových teplomilných 
doubravách je ohrožen mnohem méně. Potenciální ohrožení tu spočívá v postupu 
samovolných změn textury lesa a jeho druhového složení na úkor dubů.

Cylindromorphus bifrons rey, 1889
NP Podyjí: podmolí, 52 – Šobes, (7161), 28. 6. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Znojmo-
-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 29. 6. 1987, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 
29. 6. 1987, lgt., coll. Škorpík M., det., Kubáň V. 4 ex.; 4. 5. 1994, lgt., coll. Škorpík M., det. Ku-
báň V., 2 ex.; 30. 5. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 30. 5. 1995, lgt., coll. Škorpík M., 
det. Kubáň V., 5 ex.; 28. 7. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 4 ex.

Ostatní lokality: moravský krumlov, Krumlovské slepence, (6963b–6964a), 9. 6. 2004, lgt. Kři-
van V., det. Kubáň V., coll. Škorpík M., 4 ex.; 12. 5. 2005, lgt. Křivan V., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1 ex.; moravský krumlov, Křížová Hora, (6963b), 9. 6. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 
6 ex.; tasovice, Dyjské svahy, (7162), 26. 4. 2010, lgt., coll. Křivan V., det. Škorpík M., 1 ex.; 
Vevčice, (7062a), 11. 6. 1964, lgt. Lauterer P., det. Kubáň V., coll. MZM, 2 ex.; Vevčice, Vevčická 
stráň, (7062a), lgt. et coll. Škorpík M., det. Kubáň V., 1 ex.

rozšíření: Dosud je známo pouze jeho rozšíření v poměrně malé oblasti dunajské-
ho úvalu a jeho okolí v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Rumunsku, na Krymu 
a v jižním Rusku. Není ale vyloučeno, že revizí sbírkového materiálu a novými 
sběry bude tento nesnadno odlišitelný druh potvrzen i z dalších území5. V Česku se 
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druh vyskytuje na stepních lokalitách jižní Moravy, středních Čech, Lounska a Ža-
tecka. Ve středních Čechách byl zjištěn v Pražské kotlině: v PP Sedlecké skály, v PP 
Podbabské skály, v PP Baba (strejček 2005), v PR Divoká Šárka (coll. M. Škorpík), 
a na Sklenářce v Tróji (např. lgt. et coll. M. Škorpík). Na Křivoklátsku byl zjištěn 
v PR Nezabudické skály (lgt. et coll. J. Januš) (ložek et al. 2005). V severních Če-
chách žije např. v NPR Raná v Českém středohoří (coll. M. Škorpík), na Žatecku 
u Žiželic (coll. M. Škorpík), v PR Stroupeč, v PP Staňkovice, v údolí potoka Liboc 
u Libočan a Čejkovic, též v údolí Chomutovky u Velemyšlevsi atd. (vše lgt. et coll. 
M. Škorpík). Na jižní Moravě je znám zejména z Břeclavska a ze Znojemska.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Zjistit rozšíření na Znojemsku si vyžádá 
doplňující výzkum. Vzhledem k vazbě na prokázanou živnou rostlinu je možné, 
že tento druh na rozdíl od druhu následujícího je náročnější ve výběru stanoviště 
a vyhledává lesní lemy, lesostepní okraje a okraje křovin s porosty živné rostliny. Ta 
roste zejména ve stepních a lesostepních trávnících do 400 m n. m., v průlomových 
údolích Znojemska proniká na vhodných stanovištích daleko do nitra Vysočiny, 
v údolí Dyje až po Dačice (V. Grulich pers. comm.). Druh je na Znojemsku možno 
očekávat kdekoli na vhodných místech.

Biologické poznámky: Jeho biotopem na Znojemsku jsou xerotermní vysokostébel-
né trávníky na stepních a lesostepních lokalitách okrajového svahu Českého masívu, 
a také v údolí Dyje a Rokytné. Velmi pravděpodobně lze očekávat výskyt na stepích 
s podložím alkalických substrátů (spraše, miocénní mořské sedimenty) ve východní 
části okresu (např. Ječmeniště, Miroslavské kopce atd.). Imága sedají na rostlinách 
pýrů z rodu Elytrigia spp., které jsou zřejmě i jeho živnou rostlinou. Bílý (2002) 
uvádí jako jedinou živnou rostlinu pýr plazivý (E. repens). Nejčastěji jsou brouci 
zjišťováni na rostlinách pýru prostředního (E. intermedia) a p. plazivého (E. repens). 
Imágy preferované rostliny obou druhů pýrů se vyznačují stříbřitým ojíněním, mo-
hutným habitem a většinou osidlují lemy keřových skupin a lesní lemy stepních 
a lesostepních lokalit. Otázka živných rostlin však není spolehlivě dořešena. V roce 
1990 bylo sbíráno veliké množství imág z porostu ostřice časné (Carex praecox) 
v NP Kiskunság v Maďarsku (lgt. et coll. M. Škorpík a P. Svoboda). Hojný výskyt 
na ostřici třeslicové (Carex brizoides) prokázal entomologický průzkum na horní 
hraně Nezabudických skal na Křivoklátsku (lgt. J. Januš). Nález vaječných snů-
šek i larev v listech Carex praecox učinil V. Kubáň (pers. comm.) na lokalitě Baba 
v Praze, čímž byla jednoznačně prokázána tato rostlina jako živná. V roce 2010 byly 
nalezeny vaječné snůšky na výše zmíněné rostlině i v NP Podyjí na Lokalitě Šobes 
(lgt. M. Škorpík). Je zajímavé, že Carex precox tu roste jako lem skupin vysokých 
pýrů, na kterých je imágo často nalézáno.

Doba výskytu: První nálezy jsou z konce dubna a nejzazší datum sběru je na kon-
ci července. V PR Stroupeč u Žatce však byla imága smýkána ještě 9. září (lgt. M. 
Škorpík). Na Znojemsku je nejčastěji zjišťován od poloviny května, do konce červ-
na.

5 Cylindromorphus bifrons nebyl donedávna spolehlivě rozlišován od Cylindromorphus filum a 
proto byl velmi často přehlížen. Některé literární i sbírkové údaje bude prakticky nemožné nebo 
značně obtížné prověřit zpětně.
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ohrožení  a  ochrana: Aktuálně nejsou populace Cylindromorphus bifrons na zná-
mých lokalitách ohroženy. Potenciální ohrožení souvisí se změnou druhové skladby 
bylinné vegetace v důsledku eutrofizace prostředí a se zarůstáním stepních lokalit 
dřevinami. Aktivní péče o lokality spočívá v odstraňování náletových dřevin, ex-
panzních a invazních bylin, selektivním kosení a řízené pastvě.

Cylindromorphus filum filum (gyllenhal, 1817)
NP Podyjí: hnanice, 83 – Horecký kopec, (7261), 10. 5. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 
podmolí, 52 – Šobes, (7161), 12. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 11. 6. 2000, lgt. Křivan V., 
det. Kubáň V., Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 81 – Fládnitzké vřesoviště, (7161d), 30. 5. 2005, lgt., 
coll. Kraus Z., det. Kubáň V., 2 ex.; podmolí, 57 – Mašovická střelnice, (7161), 26. 4. 2007, lgt., 
coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 9. 6. 2000, lgt. Křivan V., 
det. Kubáň V., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 17. 6. 2002, lgt., coll. 
Kraus Z., det. Kubáň V., 1ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 29. 6. 1987, lgt., 
coll. Škorpík M., det. Kubáň V., 2 ex.; 4. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 11. 6. 2000, lgt. Kři-
van V., det. Kubáň V., coll. Škorpík M., 1 ex.; 18. 6. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.

Ostatní lokality: Dyjákovičky, Ječmeniště, (7262b), 10. 5. 1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 
12 ex.; 20. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 20. 6. 
1994, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 20. 6. 1994, lgt., coll. Škorpík M., det. Kubáň V., 
15 ex.; 26. 4. 2003, lgt. Křivan V., det. Kubáň V., coll. Škorpík M., 1 ex.; 19. 7. 2006, lgt., coll. 
Kraus Z., det. Kubáň V., 1 ex.; dyje, Dyjské svahy, (7162d), 26. 4. 2010, lgt., coll. Křivan V., det. 
Škorpík M., 1 ex.; hluboké mašůvky, (7062c), 11. 6. 2004, lgt. Křivan V., det. Kubáň V., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; hostim, (6961c), ?, lgt. Senc A., det. Kubáň V., coll. MJVM, 1 ex.; krhovice, 
Vraní vrch, (7163c), 16. 6. 2005, lgt. Reiter A., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; miroslav, NPP Miro-
slavské kopce, 13. 5. 2004, lgt. Křivan V., det. Kubáň V., coll Škorpík M., 1 ex.; moravský krum-
lov, (6963), 1932, lgt. Kratochvíl, det. Kubáň V., coll. MZM, 2 ex.; moravský krumlov, Svatý 
Florián, (6963d), 1. 6. 1983, lgt. Meduna, det. Kubáň V., coll. MZM, 3 ex.; načeratice, Načeratic-
ký kopec, (7162d), 22. 6. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; načeratice, PP Střebovský kopec, 
(7162d), 16. 6. 2005, lgt. Reiter A., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 19. 5. 2005, lgt. Reiter A., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; rouchovany, (6962b), 17. 5. 2010, lgt., coll. Křivan V., det. Škorpík M. 
10 ex.; senorady, (6863), ?, lgt. Matoušek J., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; slup, Ječmeniště, 
(7262b), 13. 5. 1998, lgt., coll. Škorpík M., det. Kubáň V., 4 ex.; 13. 7. 1998, lgt. et coll. Škor-
pík M., det. Kubáň V., 1 ex.; Vevčice, (7062a), 11. 6. 1964, lgt. lgt. Lauterer P., det. Kubáň V., coll. 
MZM, 2 ex.; Vevčice, 500 m Z od obce, 12. 5. 2003, lgt., coll. Kraus Z., det. Kubáň V., 5 ex.; Zb-
lovice, u lomu, (7060c), 22. 6. 2000, lgt. Peřinková P., coll. MVT, det. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo, 
(7162), 1935, lgt. Matoušek J., det Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; Znojmo-Bohumilice, Načeratický 
kopec, (7162d), 26. 7. 2009, lgt. Malenovský I., det. Kubáň V., coll. MZM, 4 ex.

rozšíření: areál Cylindromorphus filum filum zahrnuje západní Evropu s výjim-
kou Iberského poloostrova, dále severní Itálii, střední Evropu a Balkán. Na severu 
zasahuje do Dánska a jižního Finska, ze střední Evropy pokračuje na Ukrajinu do 
evropské části Ruska a byl zjištěn i v Uzbekistánu. Z Čech existuje údaj z Křemžské 
kotliny v jižních Čechách a starý údaj z Písku (kletečka 2009). Je pravděpodobné, 
že populace na jihočeských lokalitách je výsledkem danubiální migrace (lePŠí et al. 
2009) z Dunajského úvalu přes Vyšebrodské sedlo, o které se zmiňuje též kletečka 
(2009). Možnost průniku danubiální cestou do Třeboňské pánve podporuje i ná-
lez Cylindromorphus filum filum u rakouského Gmündu (kletečka 2009), který je 
součástí tohoto geomorfologického celku. Analogii je možné vidět též v recentním 
výskytu krasce Aphanisticus emarginatus na Třeboňsku u Tušti a Třeboně (kubáň et 
al. 2006) a zřejmě historicky i na Českobudějovicku (Pečírka 1905). Na jižní Mora-
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vě zjištěn např. na Kameníkách u Úval, na Skalkách u Sedlece, u Křižanovic, v PR 
Špice u Hostěrádek, v PR Kamenný vrch u Kurdějova, v Popicích u Hustopečí, na 
Výhonu u Blučiny, u Syrovic a na Bílém Kopci u Čejče (vše coll. MZM), dále v Mi-
kulově, Dolních Dunajovicích, Pouzdřanech, a u Kobylí (coll. M. Škorpík).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Je pravděpodobné, že vzhledem k vazbě na 
živnou rostlinu (viz níže) se Cylindromorphus filum filum vyskytuje v širším spektru 
stanovišť, než druh předešlý. Obývá zřejmě tedy i více otevřená a méně xerotermní 
stanoviště často i v pahorkatinách (viz údaj ze Zblovic, viz obr. 12).

Biologické poznámky: Pod jménem Cylindromorphus filum filum bylo v minulosti 
determinováno i mnoho exemplářů výše uvedeného druhu Cylindromorphus bifrons. 
Biologie není (podobně jako u předešlého druhu) dosud uspokojivě vyřešena. Je ale 
pravděpodobné, že živné rostliny, budou odlišné od předešlého druhu. Imága z Břec-
lavska byla dochována z trsu lipnice luční (Poa pratensis), (V. Kubáň pers. comm.), 
tuto živnou rostlinu uvádí i niehuis (2004). Tato živná rostlina je ekologicky značně 
plastická a najdeme ji na různých stanovištích zejména na mezofilních loukách a na 
Znojemsku i v okrajích světlých doubrav (V. Grulich pers. comm.). Bílý (2002) dále 

Obr. 12. Nálezy Cylindromorphus filum.
Obr. 12. Findings of the Cylindromorphus filum.
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uvádí jako živné rostliny kavyl Ivanův (Stipa pennata) a k. vláskovitý (S. capillata), 
tedy rostliny xerotermních stanovišť, běžně se na Znojemsku vyskytující sbírán zde 
na těchto rostlinách ale zatím nebyl. Imága však na kavyly prokazatelně sedají, což 
bylo pozorováno např. v NPR Mohelenská hadcová step (Kubáň pers. comm.), nebo 
v NPP Váté písky u Bzence, kde E. Ezer smýkal imága z kavylu písečného Stipa 
borysthenica. Ve výše zmíněné práci (Bílý 2002) je jako živná rostlina uvedena též 
ostřice časná (Carex precox). Na tomto druhu ostřice se Cylindromorphus filum fi-
lum spolu s Cylindromorphus bifrons velmi hojně vyskytoval ve středním Maďarsku 
v oblasti Kiskunság v roce 1990 (lgt. M. Škorpík et P. Svoboda). Otázky živných 
rostlin bude nutno prověřit experimentálním odchovem imág z těchto travin, nejlépe 
v kontextu konkrétního biotopu výskytu Cylindromorphus filum filum.

Doba výskytu: První nálezy připadají na konec dubna a poslední na polovinu čer-
vence. Vrchol aktivity imág připadá většinou na první polovinu června.

ohrožení a ochrana: Podobně jako předešlý druh není zřejmě v současné době na 
známých lokalitách Znojemska ohrožen. Potenciální ohrožení spočívá v komplexu 
změn xerotermních biotopů projevujících se nástupem eutrofních bylinných spole-
čenstev, zarůstání keři v důsledku absence pastvy, drobné údržby a rovněž zalesňo-
váním. Aktivní ochrana biotopů jako u předešlého druhu.

Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824)
NP Podyjí: lukov, 39 – niva pod Ostrohem, (7161), 8. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
lukov, 39 – pole pod Novým Hrádkem, (7161), 8. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 
39 – Nový Hrádek, nádvoří, (7161), 6. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver in Tilia 
cordata); podmolí, 40 – Žlebský potok, (7161), 5. 11. 2007, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex. (ex lar-
va in Tilia cordata); podmolí, 45 – Barák, (7161), 28. 6. 2011, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
podmolí, 52 – Šobes, (7161), 7. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 11 ex. (ex larvae in Tilia cordata); 
22. 2. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larva in Alnus glutinosa); 8. 2002, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 4 ex. (ex larvae in Tilia cordata); hnanice, 80 – Baštův mlýn, (7161), 7. 1998, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 1 ex.; mašovice, 89 – Široká louka, (7161), 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 25. 7. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 
1 ex.; 27. 7. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 4. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex.; 20. 5. 
2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 6. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 19. 6. 2004, lgt., det., 
coll. Smolík J., 2 ex.; 20. 5. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 28. 5. 2005, lgt., det., coll. Smo-
lík J., 1 ex.; 30. 5. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 27. 6. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 
9. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.

Ostatní lokality: Znojmo, (7162), 23. 4. 1974, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě s výjimkou zemí Beneluxu a Britských 
ostrovů. Je znám i z jižní Skandinávie, severní části evropského Ruska, z Kazachs-
tánu a Sibiře. V severní Africe osídlil pobřežních krajiny Tuniska a Alžírska. Nejsil-
nější populace v Česku žije ve zbytcích zachovalých lužních lesů Dolnomoravského 
a Dyjsko-svrateckého úvalu, na Třeboňsku a Českobudějovicku. Ze severních Čech 
je publikován z Českolipska od rybníka Břehyně (honců, kaŠPar 2003). V jižních 
Čechách byl zjištěn např. u Hluboké nad Vltavou (zuMr, karas 1981), u Jemčiny, 
na Nové řece, u Majdaleny, Suchdola nad Lužnicí a Lutové (vše kletečka 2009). 
Na jižní Moravě je rozšířen na vhodných biotopech v Dyjsko-moravském úvalu. 
Údaje pocházejí např. z Pohanska u Břeclavi (černý, Pavlík 2008), z Lednice, 
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z Ladné, z Břeclavi, od Lanžhota a ze Soutoku (Bílý 1996), z Pasohlávek a Drnhol-
ce (lgt. et coll. M. Škorpík). Dále byl zjištěn u Uherského Ostrohu a Bzence (lgt. et 
coll. L. Kandrnál) a od Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka), ve Veselí nad Moravou 
a v Ratíškovicích (lgt. et coll. J. Habarta). Z aluviálních poloh v Dyjsko-moravském 
bioregionu pronikl na západ podél Dyje do hlubokého říčního údolí v NP Podyjí (viz 
výše). Požerky a výletové otvory byly nalezeny rovněž ve zbytcích starších lužních 
porostů kolem Jevišovky u Lechovic (M. Škorpík observ.).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Dicerca alni bude velmi pravděpodobně 
nalezena i v lužních biotopech meandrů Dyje pod Znojmem, na Travním Dvoře 
a v níže položených mokřadních olšinách (např. Oleksovická mokřina, Lužný les 
atd.). Na těchto lokalitách, které lze hodnotit jako jeho typické stanoviště, kupodivu 
zatím prokázán nebyl.

Biologické poznámky: Galeriové pobřežní porosty a fragmenty lužních lesů pod 
Znojmem vytvářely pro šíření Dicerca alni vhodný biokoridor. V NP se vyskytuje 
v regenerujících fragmentech lužních a břehových porostů říční nivy, prokazatelně 
až k Novému Hrádku. Larvy se vyvíjejí často v odumřelých terminálních částech 
kmenů vzrostlých olší (Alnus glutinosa) na kontaktu se zavadajícím dřevem (M. 
Škorpík observ.). Olše lepkavá je ve střední Evropě jeho nejčastější živnou dřevi-
nou. Jak uvádějí různí autoři a shrnuje kletečka (1996a, 2000, 2009), larvy se vyví-
její též v olši šedé (A. incana), lísce obecné (Corylus avellana), ořešáku královském 
(Juglans regia), jabloni domácí (Malus domestica), buku lesním (Fagus sylvatica), 
jilmu vazu (Ulmus laevis) a lípě srdčité (Tilia cordata). hePner (1971) uvádí lípu 
(Tilia sp.) jako častou živnou dřevinu pro lužní polohy Břeclavska. Na čerstvé pa-
sece u Ratíškovic na Hodonínsku byl pozorován nálet většího množství imág na 
čerstvé lipové dřevo (J. Habarta observ.). Vývoj v této dřevině potvrzují i nálezy 
z NP Podyjí (viz výše) a též údaj z Třeboňska (kletečka 2009). Líska obecná (C. 
avellana) jako živná dřevina byla potvrzena ze Slovenska od Malacek (lgt. et coll. 
J. Vávra) a z Řecka (kletečka 2009). Vývoj v ořešáku královském (J. regia) byl 
zjištěn v Řecku (kletečka 2009). Další dosud nepublikovanou živnou dřevinou je 
hrušeň obecná (Pyrus communis) v níž byl zjištěn vývoj u Svätého Júru u Bratislavy 
(lgt. et coll. J. Vávra). V současnosti jsou podmínky pro existenci populace Dicerca 
alni v údolí Dyje na olších vhodnější, než tomu bylo před výstavbou Vranovské pře-
hrady. Toto vodní dílo je v provozu od první poloviny třicátých let 20. stol. Dokud 
před rokem 1933 existoval přirozený sezónní hydrologický režim, břehy řeky byly 
na mnoha místech modelovány transportem ledových ker (ledové dřenice) a v bře-
hové linii většinou nerostly vysoké dřeviny. Důležitým faktorem pro šíření Dicerca 
alni mohl být rozvoj břehových porostů s olší a jejich následné chřadnutí způsobené 
houbovou chorobou (strnadová et al. 2007). Stanovištěm stabilní populace mohou 
být i rozvolněné lipové porosty ve svazích údolí Dyje.

Doba výskytu: Na Znojemsku se imága vyskytují od konce května do začátku září.

ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen tzv. údržbou břehových porostů, kterou pro-
vádějí v souladu se zákonem o vodách podniky Povodí a.s., což spočívá v odstranění 
veškeré živé i odumřelé dřevní hmoty z břehové linie a z prostoru mezi bermami. 
Tyto zásahy jsou zdůvodňovány obnovou a údržbou tzv. průtočného profilu koryta 
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k bezškodnému převedení povodňových průtoků. Dalším nebezpečím je intenzifi-
kace lesního hospodaření na lužních lokalitách. Takto jsou poškozovány populace 
druhu např. v Hodonínské dúbravě, ve Tvrdonickém luhu a v oboře Soutok na Břec-
lavsku.

Dicerca berolinensis (herbst, 1779)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 103 – Vranov nad Dyjí env., (7160), 7. 1979, lgt. Hron J., det., 
coll. Klekner M., 2 ex.; vranov nad dyjí, 103 – Pod Klaryho křížem, (7160), 1. 9. 1989, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; vranov nad dyjí, 6 – Hamerské vrásy, (7160), 9. 5. 2010, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver in Carpinus betulus); vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7161), 2. 
8. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (cadaver); Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 12. 7. 1998, 
lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; 1. 3. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Čížov, 10 – Pašerácká 
stezka, (7161), 20. 10. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver in Carpinus betulus); Čí-
žov, 28 – Hardeggská vyhlídka, (7161), 1. 3. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Čížov, 28 
– Hardeggská stráň, (7161), 26. 7. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 7. 7. 1991, lgt., det., 
coll. Bílý S., 1 ex.; 18. 8. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Čížov, 26 – Kozí stezky, (7161), 
4. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161), 10. 8. 1998, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; 10. 3. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larva); lukov, 36 – Vraní 
skála, (7161), 11. 1. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex., (ex larva); lukov, 39 – Nový Hrádek, 
(7161), 14. 8. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 14. 8. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
1996, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 2. 8. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 
98, (7161), 27. 5. 2001, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; 3. 6. 2001, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; 
11. 6. 2001, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 13. 6. 2001, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 27. 6. 2001, 
lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 6. 7. 2001, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 1. 5. 2002, lgt., det., coll. 
Smolík J., 1 ex.; 10. 8. 2002, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 8. 7. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 
1 ex.; 8. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 10. 6. 2005, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 10. 7. 
2005, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; podmolí, 40 – Žlebský potok, (7161), 8. 2004, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 71 – skály nad Papírnou, (7162), 10. 10. 2005, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; mašovice, 58 – Andělský mlýn, (7161), 8. 7. 1938, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 
3 ex.; mašovice, 58 – Mločí údolí, (7161), 4. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo-hra-
diště, 60 – Králův stolec, (7162), 7. 8. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 
61 – nad lomem, (7162), 4. 4. 1992, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (ex larvae); 25. 4. 1993, lgt., 
det., coll. Vávra J., 4 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 24. 11. 1991, lgt. Ko-
bylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 7 ex. (ex larvae); 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.

Ostatní lokality: Uherčice, Bílý kříž, (7159b), 12. 9. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cada-
ver in Carpinus betulus); Bítov, Farářka, (7060c), 10. 8. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
Bítov, Bítovská zátoka, (7060c), 28. 10. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M. 3 ex., (in Carpinus betu-
lus); hostim, (6961b), ?, lgt. Senc A., det., Trávníček D., coll., MJVM, 2 ex.; jamolice (6963b), 
8. 1995, lgt., det. Kraus Z., coll. Škorpík M., 1ex., (ex larva); ketkovice, Ketkovický mlýn, 
(6863b), 1937?, lgt. Krajina S., in růžička (1938); Višňové, zámecký park, (7062b), 13. 7. 2008, 
lgt. Křivan V., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 15.–22. 7. 2007, lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex. (in 
Carpinus betulus); Zálesí, (7060d), 1995, lgt. Vláčil V., det. Škorpík M., coll. JMM 1 ex.; Zálesí, 
svah nad přehradou, (7060d), 8. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 8. 1994, lgt., det., coll. Vlá-
čil V., 1 ex.; 9. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 8. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; 13. 8. 
1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v biomu listnatého lesa na většině evropského kontinentu 
včetně jižní Skandinávie, Holandska a Balkánu. Rozšířen je i v severní části Malé 
Asie. V České republice především v zachovalejších lesích pahorkatin a v údolích 
řek. V západních Čechách byl publikován např. z Plzeňska z PP Krašov (zahradni -
ký et al. 2004), od Kaznějova a Zábělé (kletečka 1980) a od Zbiroha (heyrovský 



228

1961). Ve středních Čechách zjištěn např. ve Středním Povltaví (ložek et al. 2005), 
nález z obory Hvězda v Praze uvádí lokay (1869). V Českém krasu žije u Koněprus 
a Svatého Jana pod Skalou (reJzek 2010), u Jínců a Cholína (heyrovský 1961), na 
Křivoklátsku např. u Skryjí, Týřova a Křivoklátu (lgt. et coll. M. Škorpík), ze Sedl-
čanska jej uvádí (TrMal 2008) a zjištěn i na Velkém Blaníku (lgt. et coll. V. Křivan). 
V severních Čechách žije v Českém Středohoří např. na Lovoši, na Českolipsku 
v NPR Břehyně-Pecopala a vrch Borný u Doks (honců, kaŠPar 2003), u Břehyně 
(honců, kaŠPar 2007), na Bezdězu a u Doks (heyrovský 1961), ve Slatinných vr-
ších (M. Škorpík observ), v České Lípě-Svárově (coll. MCL). V jižních Čechách je 
znám např. z Poněšické obory, Chotýčan, Protivína, Chlumu u Třeboně, Klikova, 
a Volar (vše kletečka 2007), z Vysokého Kamýka u Protivína a Chlumu u Třeboně 
(heyrovský 1961), z okrajů Třeboňské pánve od Mirochova (lgt. V. Křivan) a z Hlu-
boké nad Vltavou (coll. M. Snížek). Na Moravě žije např. v údolí Svratky u Brněn-
ské přehrady (Mackovčin et al. 2007), nalezen byl i u Vyškova (kubáň 1978), na 
jihovýchodním okraji Vysočiny např. v oboře v Náměšti nad Oslavou (čech et al. 
2002; Málek hruŠka 1991), v Milovickém lese (JeniŠ 2003), ve Chřibech u Buch-
lovic a u Břeclavi (lgt. et coll. M. Škorpík), u Suchovských mlýnů-Trnové (lgt. et 
coll. J. Habarta). Na severní Moravě zjištěn v Šilheřovicích (lgt. et coll. J. Vávra). 
Na Znojemsku byl druh zatím nalézán převážně v zachovalých lesostepních partiích 
svahů údolí Dyje (stejskal et al. 2007, viz obr. 13).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Požerky byly v habrových pahýlech zjiš-
těny v řídkých teplomilných porostech na okraji Krumlovského lesa u Vedrovic 
i v ostatních západomoravských říčních údolích Únanovky, Rokytné, Jevišovky, Jih-
lavy a Oslavy, a také v sousedním rakouském údolí říčky Pulkavy (vše M. Škorpík 
observ). Výskyt může být zjištěn i na dalších vhodných lokalitách kdekoli v zacho-
valých světlých listnatých porostech.

Biologické poznámky: Většina známých lokalit v ČR, je vázána na údolní komple-
xy větších toků v pahorkatinném stupni, protože zde se dochovaly díky reliéfu pří-
rodě blízké, strukturované listnaté porosty, které preferuje. Na vhodných lokalitách 
ale žije i v nížinném a podhorském stupni. Vyskytuje se zejména v silně svažitých, 
a tedy prosvětlených partiích dubohabřin a bučin (např. Chřiby, Bezděz, jižní svahy 
říčních údolí atd.). Žír larev probíhá u nás především v odumírajících, osluněných, 
ale výjimečně i zastíněných kmenech habru obecného (Carpinus betulus). Zbytky 
imág a výletové otvory byly nalezeny v NP Podyjí na svahu Pašerácké stezky (seg-
ment 10) ve kmenech exponovaných torz buku lesního (Fagus sylvatica). Výletové 
otvory byly zjištěny též v silných, osluněných pahýlech větví korun buků (v segmen-
tu 4) na plošině Braitavy (M. Škorpík observ.). Z dalších živných dřevin, jež uvádí 
Bílý (2002) přicházejí v naší přírodě v úvahu i ořešák královský (Juglans regia) 
a javor babyka (Acer campestre). Vývoj v hrušni obecné (Pyrus communis) uvádějí 
např. Théry (1942) a cobos (1986) a další autoři a bylo potvrzeno i odchovem imág 
(lgt. et coll. Z. Kraus) a ze Suchovských mlýnů (lgt. et coll. J. Habarta). Imága býva-
jí na hrušních též často pozorována např u Plášťovců na Slovensku (lgt. et coll. M. 
Škorpík) a také kletečka (2009). Další potvrzenou živnou dřevinou je hloh obecný 
(Crataegus laevigata), viz kletečka (2009). Dvě imága byla vychována i z olše lep-
kavé (Alnus glutinosa) od Šilheřovic (lgt. et coll. J. Vávra). Vzácně byl nalezen i na 
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druhotných biotopech (zámecký park ve Višňovém), odkud byla dochována imága 
z habru (viz výše).
Doba výskytu: Vzhledem k několikaletému žíru larev ve velmi proměnlivých pod-
mínkách (kvalita dřeva, vlhkost, oslunění atd.), je výskyt imág zaznamenáván v prů-
běhu celé vegetační sezóny, od konce dubna, až do začátku září. Škorpík nalezl ve 
dřevě živá, nevykousaná imága v polovině srpna a koncem října.
ohrožení a ochrana: V teplých svahových lesích údolí západomoravských řek je 
Dicerca berolinensis lokálně ohrožena postupným plíživým zarůstáním a zvyšová-
ním zakmenění porostů. Tomu je možné zabránit aktivním managementem spoje-
ným s výřezem nežádoucích dřevin např. akátu (Robinia pseudacacia) a výchovou 
středního lesa. Problémem mohou být i sadovnicky a památkářsky motivované zása-
hy do náhradních biotopů. V zámeckém parku ve Višňovém a též v Židlochovicích, 
byly stromy obsazené tímto druhem pokáceny a rozřezány na palivové dřevo (M. 
Škorpík et V. Křivan observ.). Důležitá je osvěta o významu odumírajících dřevin 
i v sadovnicky komponovaných, přírodně krajinářských areálech, což je v současné 
době aktuální pro tento a předešlý druh na území Lednicko-valtického areálu.

Obr. 13. Většina lokalit Dicerca berolinensis byla zjištěna v lesostepních partiích údolí Dyje.
Fig. 13. The most of the Dicerca berolinensis localities was found in steppe-forest parts of the Dyje 
valley.
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Dicerca furcata (thunberg, 1787)
NP Podyjí: havraníky, 71 – Papírenské skály, (7161), 11. 3. 2007, lgt., det., coll. Vávra J. 2 ex., 
(ex larvae); 10. 6. 2008, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (cadaver in Betula pendula); havraníky, 
78 – Staré vinice, (7161), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex. (ex larva); havraníky, 77 – vře-
soviště, (7162), 6. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 11. 3. 2007, lgt., det., coll. Sitek T., 
3 ex. (ex larvae); havraníky, 93 – Havraníky, (7162), 6. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 4 ex. (ex 
larvae); 7. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 3 ex.; 25. 7. 2003, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 20. 5. 
2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 20. 6. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 8. 2004, lgt., det., 
coll. Smolík J., 1 ex.; 11. 9. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex. (ex larva); 4. 10. 2004, lgt., det., 
coll. Smolík J., 1 ex. (ex larva); popice, 77 – vřesoviště, (7162), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; popice, 73, (7162), 6. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 8. 1990, lgt., det. Kraus Z., 
coll. JMM, 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 7. 1983, lgt. Štraus P., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex., (ex larvae); 1. 1984, lgt. Kraus Z., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larva); 
1988, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (ex larvae); 
1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 5. 6. 1994, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 6. 6. 1996, lgt., det. 
Kraus Z., coll. Škorpík M. 1 ex.; 7. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex.; 7. 7. 2004, lgt., det., coll. 
Smolík J., 1 ex.; 28. 5. 2010, lgt., det., coll. Kraus Z., 10 ex.

Ostatní lokality: Znojmo, (7162), 29. 7. 1976, lgt. Štraus P., det., coll. Mráček Z., 1 ex.; 12. 8. 
1974, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 10. 6. 1983, lgt. Kunovský B., det. 
Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 5. 7. 1983, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; 
27. 6. 1984, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.

rozšíření: Eurosibiřský prvek známý ze střední Evropy, Pobaltí, jižní Skandinávie, 
Ukrajiny a evropského Ruska, Kazachstánu, Sibiře, severní části Číny, Mongolska, 
Dálného východu a Japonska. Výskyt v Česku recentně jen v několika oblastech a ve 
velmi různorodých biotopech (např. zarůstající pastviny, skalní stepi, ale i vytěžená 
rašeliniště a zarůstající písčiny). V západních Čechách zjištěn např. v Pláních u Plas 
a na Březovém vrchu u Dobřan (heyrovský 1961), ve Šlovicích u Plzně (kletečka 
1980), nevykousané mrtvé imágo bylo nalezeno u Lokte nad Ohří (lgt et coll. M. 
Škorpík). Ze středních Čech publikován z Chuchle a Prahy-Šárky (lokay (1869) 
a zjištěn též v PR Zvolská Homole u Vraného nad Vltavou (Pecina 1980). V se-
verních Čechách je např. na Českolipsku uváděn z Hradčanské pahorkatiny (král 
1915), nevykousané mrtvé imágo zjištěno u Hřenska (lgt. et coll. M. Škorpík). V již-
ních Čechách je znám od Libořez, Trpnouz, Přísečné a Červeného blata u Šalmano-
vic (vše kletečka 2009), další údaje pocházejí z Vyšného a ze Staré obory u Hlu-
boké nad Vltavou (kletečka 2007), dále např. od Stříbřece (lgt. et coll. V. Němec) 
a z Boru u Šalmanovic (lgt. et coll. J. Vávra). Na Moravě byl zjištěn u Bzence (lgt et 
coll. A. Sedláček) a Pánova u Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka). Na Znojemsku 
jsou jeho stanovištěm především vřesovištní biotopy a byl nalezen i v údolí Dyje 
(viz výše). Dnešní rozšíření na Znojemsku je pravděpodobně jen zlomkem stavu 
v nedávné minulosti, kdy svahy údolí Dyje i dalších říčních údolí byly na mnoha 
místech odlesněny, probíhala zde intenzivní pastva a břízy zde porůstaly extrémní 
skalní svahy. Tato situace byla zřejmě obdobná v celé střední Evropě, kdy se břízy 
jako pionýrské dřeviny uplatňovaly na opuštěných pastvinách v mnohem větší míře 
než dnes.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Velmi pravděpodobně jej bude možné na-
lézt na zbytcích skalních stepí v říčních údolích, zejména Dyje západně od Vranova 
nad Dyjí a Jihlavy západně od Biskoupek.
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Biologické poznámky: Vývoj v lísce byl zjištěn na Kraví hoře u Znojma (lgt. et 
coll. Z. Kraus). V Česku obývá jak primární stanoviště (skalní stepi, světliny lesů na 
rašeliništích), tak náhradní biotopy (zarůstající pastviny, plochy po těžbě kamene, 
rašeliny a štěrkopísku). Náhradní biotopy jsou často v dosahu biotopů primárních. 
Kromě výše zmíněných primárně bezlesých enkláv azonálního charakteru byly 
v minulosti jeho stanovištěm zřejmě i plochy rozsáhlejších přirozených disturbací, 
jako lesní požářiště a polomy. Dnešní výskyt je pravděpodobně jen zlomkem pů-
vodního rozšíření a v Českém masívu jsou velmi důležité reziduální enklávy bezlesí 
v hlubokých říčních údolích. Biologické poznámky k vývoji druhu uvádějí Bílý 
(2002) a kletečka (2009). Vývoj probíhá v bříze bělokoré (Betula pendula), zejmé-
na v odumřelých částech živých, soliterních nebo okrajových osluněných jedinců. 
Dalšími publikovanými živnými dřevinami jsou bříza karpatská (Betula carpatica), 
která v Česku roste v sudetských pohořích a líska obecná (Corylus avellana), oba 
údaje Bílý (2002). Zhruba od poslední třetiny 19. století se datuje výrazná změna 
využití krajiny s útlumem pastvy a postupným zalesňováním svahů údolí Dyje, což 
způsobilo fragmentaci a zánik většiny vhodných lokalit ve svazích údolí. Naproti 
tomu se vhodné podmínky začaly vytvářet po opuštění intenzivní pastvy a ukončení 
vojenského využití v biotopu xerotermních vřesovišť na silikátovém podloží, kde se 
postupně uplatnily rozvolněné náletové porosty bříz, v nichž prodělává vývoj.

Doba výskytu: kletečka (2000) uvádí dobu výskytu od dubna do července, což od-
povídá i pozorování z lokalit na Znojemsku.

ohrožení a ochrana: Zdejší populace žije ve velmi omezené oblasti a je ohrožena 
postupným zánikem biotopu vřesovišť a rozvojem lesní vegetace vyšších sukcesních 
stadií na dříve pasených svazích údolí Dyje. Ochrana spočívá v ponechávání soliter-
ních, osluněných jedinců mateřských rostlin, v maximální možné míře a zachování 
charakteru biotopu vřesovišť s odpovídající péčí. Na strmých skalních svazích zřej-
mě může omezená populace Dicerca furcata ve vazbě na rozptýlené jedince živných 
dřevin přežívat i v budoucnu.

Dicerca moesta (Fabricius, 1793)6

Ostatní lokality: miroslav, NPP Miroslavské kopce, Přední Markův kopec, (7063d), 21. 8. 2010, 
lgt., coll. Vávra J., det. Škorpík M., 1 ex. (larva in Pinus nigra).

rozšíření: Od Španělska přes Dánsko, Švýcarsko, Německo, střední Evropu, Bělo-
rusko a Ukrajinu, Pobaltí, Jižní Skandinávii, Balkán, Turecko, evropskou část Ruska 
až po východní Čínu. Dicerca moesta byla v Česku zatím prokázána jen z několika 
míst což souvisí s objektivně řídkým výskytem, ale též s jeho obtížnou zjistitelností. 
Vyskytuje se především ve větších zachovalých borech v níže položených oblastech. 
V západních Čechách byl zjištěn např. v Dolním Hradišti na Střele (heyrovský 
1961) a v Oboře u Plzně (kletečka 1980). Ve středních Čechách sbírán např. v Če-
lákovicích (coll. NMP), ze severních Čech uvádí starý nález z Mezní louky v Čes-
kém Švýcarsku lokay (1869). V jižních Čechách zjištěn dosud jen na Červeném 

6 Tento druh je v prokázaných druzích zařazen i přesto, že dosud nebylo chyceno imágo. Nalezena 
byla pouze larva (viz výše) zařazená však jednoznačně do podrodu Argante dle klíče larev v práci 
Bílý (1999) a nemohla být tedy zaměněna s dalšími, u nás se vyskytujícími druhy rodu Dicerca. 
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Blatu u Šalmanovic (kletečka 2009). Na Moravě žije např. v NPR Kotel na Pav-
lovských vrších (szoPa, Tomčík 2008; Bílý 1996), u Perné (Bílý 1996) a na Turoldu 
u Mikulova (lgt. et coll. Z. Kraus). 

předpokládaný výskyt na znojemsku: Dicerca moesta může být prokázána např. 
na stanovištích skalních borů zejména v údolí Dyje a Jihlavy, ale i v hospodářských 
porostech borovice lesní a borovice černé. Prokázání druhu na Znojemsku se zatím 
nikdo systematicky nevěnoval. Vzhledem ke skutečnosti, že porosty borovice lesní 
(Pinus sylvestris) na extrémních skalních svazích mají zcela jistě v údolí Dyje relikt-
ní charakter (chytrý, vicherek 1995) není vyloučeno, že se druh vyskytuje na všech 
vhodných lokalitách v NP i výše proti proudu. Podobná stanoviště skalních borů lze 
nalézt např. i v údolí Jihlavy u Mohelna.

Biologické poznámky: Jediná dosud známá lokalita na Znojemsku (viz výše) má 
charakter stepního návrší zalesněného před ca padesáti lety borovicí černou (P. nig-
ra). Tyto porosty mají podobný charakter jako lokality Dicerca moesta v nedalekých 
Pavlovských vrších. Bílý (2002) uvádí, že Dicerca moesta preferuje světlé borové 
lesy a skalní bory. Hustota populace na stanovišti skalních borů bude nižší než na 
polokulturních lokalitách, jako jsou například porosty borovic černých na bradlech 
Pavlovských vrchů, nebo porosty borovice lesní na písčinách v Záhorské nížině. 
Doba výskytu: Není možno stanovit

ohrožení a ochrana: Na lokalitě dochází k občasnému úhynu jednotlivých, zejmé-
na okrajových borovic, či jejich skupinek. To vyhovuje populacím saproxylického 
hmyzu vázaným na oslabené a odumírající osluněné dřevo, v případě čeledi Bupres-
tidae zde byly zjištěny též Phaenops formaneki formaneki, P. cyanea, Chrysobothris 
igniventris, Chalcophora mariana mariana aj. Požerky byly zjištěny v odumřelých 
polozastíněných větvích vyrůstajících z kmene pod korunou.

Eurythyrea austriaca (linnaeus, 1767)
Ostatní lokality: senorady, Senoradský mlýn, (6863c), 1937, lgt. Krajina E., det. Matoušek J., 
coll. ?, 1 ex. (růžička 1938).

rozšíření: Alžírsko, Evropa od Španělska, přes Francii, Itálii, Německo, střední Ev-
ropu, Balkán, rumunské Karpaty, karpatskou část Ukrajiny, evropské Turecko. Arela 
existuje i v západním Zakavkazí, přičemž biotopem jsou zde nejspíše lesy s porosty 
jedle kavkazské (Abies nordmanniana). V České republice žila populace ještě za-
čátkem 20. století v západních Čechách u Obory na Plzeňsku, jak uvádí heyrovský 
(1961) a kletečka (1980). Staré údaje pocházejí z jižních a západních Čech (lokay 
1869). Není vyloučeno, že se některé z těchto údajů týkají nesprávně determinova-
ných exemplářů Eurythyrea quercus, jak uvádí kletečka (2009). Historicky se vy-
skytoval i u Kaplice (kletečka 2009). Z osmdesátých let 20. století existuje několik 
nálezů exemplářů přilákaných do kůrovcových lapačů lesním polomem v Zastávce 
u Brna (V. Kubáň in prep.). Tato lokalita leží jen 9,5 km od místa výše uvedeného 
nálezu u Senoradského mlýna a mohlo tedy jít zřejmě o jedinou populaci. Recentní 
výskyt není vyloučen ani ve svahových porostech západního okraje Moravské brány 
a v údolích Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku, kde existují zachovalé porosty 
s přirozenou druhovou skladbou a bohatou příměsí jedle bělokoré (M. Škorpík ob-
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serv). heyrovský (1961) zmiňuje Reitterův slezský údaj „Teschen“. Lze předpoklá-
dat, že tento údaj by mohl pocházet z Těšínských Beskyd, kde v té době existovaly 
s největší pravděpodobností vhodné podmínky pro výskyt Eurythyrea austriaca. Při 
dnešním stavu lesních porostů v Těšínských Beskydech se výskyt jeví již jako ne-
pravděpodobný.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Zbytky populace Eurythyrea austriaca by 
snad mohly být nalezeny v porostech svahových jedlin v údolí Želetavky a Jihlavy 
u Plešic. Pravděpodobnost však není veliká.

Biologické poznámky: Není vyloučeno, že v okolí Zastávky přežívá zbytková 
populace a bude vhodné tuto možnost prověřit. Druh nejspíše nemůže delší dobu 
přežívat v kulturních produkčních porostech s výskytem jedle, vzhledem k absenci 
osluněných partií prostorově diferencovaného porostu, v nichž se nachází podmínky 
pro vývoj larev v odumírajícím jedlovém dřevě. V okolí Zastávky existovaly ještě 
koncem 20. století zbytky porostů, kde druh přežíval (Kubáň pers. comm.).

Doba výskytu: Není možno stanovit.

ohrožení  a  ochrana: Populace Eurythyrea austriaca v Česku vymírá se zánikem 
rozsáhlejších porostů jedle během posledních staletí a je zřejmě již přibližně sto 
let na hranici vyhynutí. Reliéf území, intenzita a způsob lesního hospodaření neu-
možňuje kontinuální existenci dostatečně velkých lokalit s výskytem starých jedlin 
v různém stupni rozpadu, s dostatečným množstvím osluněného, odumřelého dřeva. 
Geomorfologicky podmíněné reliktní porosty inverzních jedlin v údolích řek tyto 
nároky nesplňují, protože nejsou tak rozsáhlé, aby poskytly životaschopné populaci 
dostatek vhodného dřeva pro vývojový cyklus.

Habroloma nanum (paykull, 1799)
NP Podyjí: Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161), 1. 7. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 
27. 7. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 2. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 13. 7. 
1992, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 11. 6. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; hnanice, 
83 – Horecký kopec, (7261), 30. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 38 ex.; 19. 8. 1988, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 4 ex.; 22. 7. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 30. 7. 2002, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 1. 9. 2009, lgt., det., coll. Stejskal R., 22 ex.;  hnanice, 84 – okraj lesa u státní 
hranice, (7161), 15. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex.; hnanice, 84 – lesostep nad hliní-
kem, (7161), 15. 7. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; hnanice, 85 – Pod Hraběcí horou, 
(7261), 30. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 22 ex.; 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 9 ex.; 
30. 5. 2004, lgt. Stejskal R., det., coll. Křivan V., 2 ex.; hnanice, 94 – vinice, (7261), 16. 9. 1991, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 6 ex.; 8. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 28. 8. 1994, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; 5. 9. 1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 22. 7. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 25. 5. 2001, lgt., det., coll. Křivan V., 14 ex.; 30. 8. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; hna-
nice, (7261), 6. 6. 1987, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 4 ex.; 20. 8. 1992, lgt. Kobylák J., det. 
Křivan V., coll. JMM, 12 ex.; hnanice, (7161c), 15. 8. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 9 ex.; 
podmolí, 52 – Šobes, (7161), 22. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; popice, 77 – vřesoviš-
tě, (7162), 4. 6. 1994, lgt., det. coll. Mikát M., 1 ex.; 18. 5. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 5. 
1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; popice, 73 – okraj lesa cestou na Sealfieldův kámen, (7162), 
30. 7. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

rozšíření: Iberský poloostrov, západní a střední Evropa, severní Balkán, Pobaltí, 
jižní Skandinávie a severní část evropského Ruska. V Česku byl zjištěn v severních 
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a středních Čechách a na jižní Moravě. Ve středních Čechách se vyskytuje např. 
v Praze-Dolní Šárce (strejček 2005), u Zbraslavi (reJzek 2010), v Českém krasu 
(lgt. et coll. R. Pucholt), na Křivoklátsku (réBl 2010), a v Českém Středohoří (lgt. 
et coll. M. Škorpík). Na Moravě je známo více lokalit z podhůří Bílých Karpat: PP 
Žerotín u Strážnice, v NPR Jazevčí u Javorníka nad Veličkou, v NPR Porážky u Vá-
penek a v PR Machová u Javorníka nad Veličkou (vše lgt. et coll. O. Konvička), ve 
Velké nad Veličkou a v Suchovských mlýnech (lgt. et coll. J. Habarta). Více lokalit 
bylo zjištěno též v NPR Čertoryje u Radějova (konvička, vávra 2008), u Malé 
Vrbky (lgt. et coll. L. Kandrnál), v PR Zázmoníky u Bořetic a na Pouzdřanech (lgt. 
et coll. J. Procházka) a v PR Kamenný vrch u Kurdějova (lgt. et coll. M. Škorpík). 
Historicky znám též z Karviné (reiTTer 1870). Rozšíření Habroloma nanum na 
Znojemsku zahrnuje zatím pouze NP Podyjí a jeho bezprostřední okolí. Lokality 
jsou soustředěny podél východního okraje území a v údolí Dyje, kterým proniká až 
k Hardeggu. 

předpokládaný výskyt na znojemsku: Druh se velmi pravděpodobně vyskytuje na 
lesostepních lokalitách s výskytem živné rostliny v údolí Rokytné a Jevišovky, jeho 
výskyt je možný i na lesostepních okrajích porostů v polesí Purkrábka a jihovýchod-
ním okraji Krumlovského lesa.

Biologické poznámky: Je smýkán z porostů živné rostliny – kakostu krvavého 
(Geranium sanguineum) který roste nejčastěji v lesních lemech a v okrajích keřo-
vých skupin na lesostepních biotopech. Výskyt na Horeckém kopci je výjimečný 
tím, že živná rostlina zde vytváří kompaktní porosty na větší ploše v xerotermním 
trávníku, aniž by tvořila lemy vyšších dřevin a křovin. Lokalita se touto skutečností 
liší od ostatních lokalit druhu v NP Podyjí tím, že živná rostlina neroste v polostínu. 
Množství imág, které je v jednom okamžiku možno zastihnout na této lokalitě, bývá 
někdy nezvykle vysoké. Pozoruhodná je skutečnost, že na některých, zdánlivě vhod-
ných místech s bohatými porosty živné rostliny (např. Hradišťské terasy), dosud 
nebyl nalezen.

Doba výskytu: Imága jsou zjišťována nejčastěji ve druhé půlce května a potom od 
července až do druhé poloviny září.

ohrožení a ochrana: Populace Habroloma nanum jsou ohroženy především změ-
nou bylinné vegetace ve prospěch nitrofilních druhů a zarůstáním lesostepí keřovou 
vegetací při absenci pastvy a kosení. Všechny zjištěné lokality výskytu jsou územ-
ně chráněny v NP Podyjí a je zde uplatňována aktivní péče o biotopy s preferencí 
ochrany tohoto druhu. Opatření jsou zaměřena především na ochranu porostů živné 
rostliny kakostu krvavého. Na lokalitách s charakterem lesních světlin je lesní porost 
selektivně uvolňován, aby nedocházelo k nadměrnému zástinu bylinného patra.

Lamprodila decipiens decipiens (gebler, 1847)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; Čížov, 9 
– Ledové sluje, (7161), 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 2. 11. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex. (ex praepupa); havraníky, 77 – střed vřesoviště, (7162), 14. 12. 1992, lgt., det., coll. Váv-
ra J., 1 ex. (ex praepupa); 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; popice, 77 – okraj lesa u včelína, 
(7162), 2. 8. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.
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rozšíření: Západní submediterán, střední Evropa, Ukrajina, Balkán, evropské 
Rusko, západní i východní Sibiř, Kazachstán a Turkmenistán. Jak uvádí kubáň 
(1979), v Česku byl prvně zjištěn u Štěchovic (rambousek 1906b), nově potvrzen 
až v roce 1975 od Humpolce. V západních Čechách je znám např. z Plzně-Lochotína 
(zahradnický et al. 2004), ze Sulkova a Březového vrchu na Plzeňsku (kletečka 
1980), ve středních Čechách žije např. v Praze-Malešicích, v Praze-Nových Buto-
vicích, Praze-Hrdlořezech a Praze-Hloubětíně (reJzek 2010). Též byl zjištěn v PR 
Zvolská Homole u Vraného nad Vltavou (Pecina 1980), u Milovic a Zdic (reJzek 
2010) a na vrchu Baba u Kosmonos (ložek et al. 2005). V severních Čechách za-
znamenán např. u České Lípy (honců, kaŠPar 2003) a u Okřešic (honců, kaŠPar 
2007). Ve východních Čechách je publikován např. od Hradce Králové (MikáT et al. 
1999). Další lokality leží v jižních Čechách, např. Tábor, Strakonice, Týn nad Vlta-
vou, Soběslav, Vlkov, České Budějovice, Trocnov, Suchdol nad Lužnicí (vše kl -
tečka 2009). Na Moravě je nalézán velmi řídce v celém území. Na severní Moravě 
byl nalezen na řadě lokalit např. u Bílovce, v Polance nad Odrou, v centru Ostravy, 
v Ostravě-Svinově, Ostravě-Třebovicích, Ostravě-Petřkovicích, Ostravě-Přívozu, 
ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Loukách nad Olší (vše lgt. et coll. J. Vávra), v Os-
travě-Dubí a v Paskově (lgt. et coll. T. Sitek), z Jablunkovska a Třinecka jej uvádí 
szoPa (2007). Byl zjištěn též u Prostějova (zouFal 1922), v Kotojedech u Kroměříže 
(Mackovčin et al. 2002), u Břeclavi (Bílý 1996), u Potštátu (lgt. et coll. A. Sedlá-
ček), v Kelči (coll. RMM), v Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi a Tlumačově (lgt. et 
coll. L. Kandrnál), v Moravské Nové Vsi a v Dubňanech u Hodonína (lgt. et coll. J. 
Procházka), ve Veselí nad Moravou, Velké nad Veličkou, Hroznové Lhotě, Tasově 
a Hrubé Vrbce (lgt. et coll. J. Habarta). Na Vysočině byl zjištěn u Štěměch (lgt. et 
coll. V. Křivan), u Žďáru nad Sázavou, v Hamrech nad Sázavou, v Sázavě a v Ří-
koníně (vše lgt. et coll. J. Vávra). Na Znojemsku byl zjištěn zatím jen v NP Podyjí 
a jeho bezprostředním okolí, přestože se pravděpodobně vyskytuje na řadě vhodných 
lokalit. Požerky zjistil Škorpík i u Bítova, Hostěradic a Dalešic na Třebíčsku.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Jeho výskyt lze očekávat z mnoha lokalit 
v celém území, zejména na stepních ladech, vytěžených lomech a pískovnách, ru-
mištích, silničních zářezech atd. všude tam kde rostou náletové jívy. Lamprodila de-
cipiens decipiens se pravděpodobně vyskytuje i na mnoha lokalitách v aluviu Dyje 
a Jevišovky ve východní části území.

Biologické poznámky: Ve sledované oblasti byl dosud zjištěn především na vřeso-
vištích, kdy živnou dřevinou byla jíva. Čerstvé požerky a výletové otvory ve kmínku 
jívy byly nalezeny v lokalitě Na skále u Hnanic a na Načeratickém kopci (M. Škor-
pík observ.). Pozoruhodný je výskyt na skalní ostrožně Ledových slují (viz výše), 
kde byly larvy zjištěny v jeřábu hardeggském (Sorbus hardeggensis), v řídkém 
lesním porostu na endemické dřevině rostoucí pouze ve střední části údolí Dyje. To 
potvrzuje údaj Bílého (in kubáň 1979, Bílý 1996), který zjistil vývoj larev v jeřábu 
muku (Sorbus aria). Tento taxon má přirozeně velmi nízkou populační hustotu a je 
vázaný na porosty pionýrských dřevin, zejména jív a dalších vrb. Pionýrská strategie 
jeho živných dřevin určuje i životní strategii a chování imág. Nejčastěji je zjišťován 
ve dvou odlišných typech biotopů. V prvém případě preferuje pomaleji rostoucí, 
stresované jedince jívy, osidlující extrémní lokality, např. vytěžené lomy, silniční zá-
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řezy, skalní svahy a rumiště. Ve druhém případě jsou to biotopy v aluviích řek, s po-
rosty úzkolistých, ale i širokolistých vrb (Salix cinerea, S. aurita). Přehled dalších 
druhů dřevin, v nichž byl zjištěn vývoj Lamprodila decipiens decipiens uvádí kl -
tečka (1996b). Kromě úzkolistých vrb (např. Salix viminalis, S. purpurea) jej např. 
rambousek (1906b) uvádí i z bříz (Betula spp.) stejně jako heyrovský (1961). Další 
autoři jej zmiňují též z olše (Alnus spp.), jeřábu muku (Sorbus aria) a lísky obecné 
(Coryllus avellana). Krátkodobost existence vhodných podmínek na konkrétním 
exempláři mateřské dřeviny či na jedné lokalitě nutí imága neustále vyhledávat nová 
stanoviště. Biologické poznámky k vývoji v jívě uvádí reJzek (2010). honců, ka -
Par (2007) uvádějí, že v červenci naletuje na listy mladých jív. 

Doba výskytu: Imága je velmi těžké zastihnout v přírodě na živných dřevinách a ke 
stanovení doby výskytu nejsou zatím podklady.

ohrožení  a  ochrana: V současné době na Znojemsku není Lamprodila decipiens 
decipiens ohrožena. Je však důležité chránit vznikající porosty pionýrských dřevin 
v opuštěných těžebních jamách lomů, pískoven, v silničních zářezech atd., prosa-
zovat na těchto místech přírodní procesy na úkor technické rekultivace a zabránit 
zbytečnému ničení soliterních jedinců a skupin jív ve volné krajině. Na lužních bio-
topech je třeba důsledně chránit krajinnou strukturu a porosty vrbin.

Lamprodila mirifica mirifica (mulsant, 1855)

Ostatní lokality: Znojmo, (7162), 1930, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Areál zahrnuje teplé části západní, střední i východní Evropy od Portu-
galska po evropské Rusko a do Kazachstánu. Na sever zasahuje do Polska, z medi-
teránní oblasti areál přechází do Malé Asie. V Česku se vyskytuje především v roz-
volněných zachovalých lužních porostech Dolnomoravského a Dyjsko-svrateckého 
úvalu, zejména na Břeclavsku. Jeden z nejstarších nálezů z území Česka pochází 
z Buchlova (heyrovský 1949), z jižní Moravy bez přesnější lokalizace jej publi-
koval oBenBerGer (1951). heyrovský (1961) uvádí, že byl již dříve sbírán u Ho-
donína, v Dolnomoravském úvalu a u Břeclavi. Jen „z nejteplejších částí Moravy“ 
jej zmiňují hePner (1971) a Bílý (1989). Na jižní Moravě byl zjištěn na Břeclavsku 
např. z PR Cahnov, v oblasti Soutoku, u Dolních Věstonic, u Břeclavi, u Podivína, 
u Lednice a Ladné (Bílý 1996), u Hodonína (holomčík 2010) a u Mikulčic (lgt. 
et coll. J. Procházka). Další zjištěné lokality v Dyjsko-svrateckém úvalu objevené 
v poslední čtvrtině 20. století jsou např.: Mušov, Pouzdřany a Pasohlávky-horní no-
vomlýnská zdrž (lgt. et coll. J. Vávra) a v Dolnomoravském úvalu Kněžpole (lgt. et 
coll. L. Kandrnál). Pozoruhodný je nález z nivy Odry u Polanky nad Odrou (2.–4. 
7. 1997, lgt. et coll. J. Vávra). Lamprodila mirifica mirifica je velmi pravděpodobně 
rozšířena na většině vhodných lokalit s odpovídajícím biotopem v moravských říč-
ních úvalech a lužních nivách.

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Lamprodila mirifica mirifica je zřejmě 
i dnes součástí fauny Znojemska a při ověřování osmdesát let starého nálezu je třeba 
pátrat na nejvhodnějších lokalitách, jako je Travní Dvůr a meandry Dyje pod Zno-
jmem, ale i výsadby větrolamů.
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Biologické poznámky: V podmínkách střední Evropy je nejčastějším biotopem 
rozvolněný porost tvrdého luhu s mozaikou luk a výskytem mohutných, soliterních 
a okrajovými jedinců jilmu vazu (Ulmus laevis), které jsou jeho nejčastější živnou 
dřevinou. Bílý (2002) zmiňuje též jilm drsný (U. glabra) a j. habrolistý (U. minor). 
Jilm drsný přichází v naší přírodě do úvahy jen hypoteticky. V našich podmínkách 
roste tato dřevina v podhorském a horském stupni, v pahorkatinném stupni jen 
v chladnějších, inverzních polohách a tyto lokality nárokům Lamprodila mirifica mi-
rifica neodpovídají. Jeho výskyt navíc představuje jen zlomky původního zastoupení 
a výsadby v nížinách rychle podléhají tracheomykózním onemocněním (Úradníček 
2009). Jilm habrolistý je častou živnou dřevinou v mediteránní zóně na lesostepních 
lokalitách. Imága naletující na osluněné a zakrslé, pastvou deformované jedince 
jilmů pozoroval M. Škorpík u Melniku v Bulharsku. Výskyt Lamprodila mirifica 
mirifica na tomto stanovišti uvádí havelka (1964) z Belanských kopců na Sloven-
sku, podobné podmínky však existují na Znojemsku např. na Ječmeništi. Zde bude 
nezbytné potenciální výskyt ověřit.

Doba výskytu: Vzhledem k chybějícím datům, není zatím možné dobu výskytu sta-
novit.

ohrožení a ochrana: Spočívá v zachování krajinné struktury a zbytků porostů tvr-
dého luhu se zastoupením jilmu vazu, včetně okrajových a soliterních jedinců. Při 
obnově těchto porostů je nutno postupovat šetrným způsobem se zachováním jilmo-
vého zmlazení, výstavků a skupin jilmů. Vhodné opatření je též využití jilmu vazu 
jako jedné z důležitých cílových dřevin při zalesnění ploch po těžbě.

Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777)
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 29. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 1989, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 1. 4. 1992, lgt., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex. (ex larva); 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 2. 1993, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 5 ex., (ex larvae); 19. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, 
(7161), 9. 6. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 
hnanice, 94 – intravilán obce, (7161), 3. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo-hra-
diště, 61 – lom u přehrady, (7162), 4. 4. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex. (ex larvae); Znoj-
mo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

Ostatní lokality: Bítov, cesta k hradu, (7060c), 18. 4. 1994, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex. (ex 
larva); 26. 4. 1994, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex. (ex larva); 11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 
2 ex.; Bítov, Velký kopec, (7060c), 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., 
coll. Křivan V., 1 ex.; blížkovice, Znojemský les, (7060b), 16. 5. 1990, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 5 ex.; 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1995, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; hodonice, (7162d – 7163b), 6. 1939, lgt. ?, det. Trávníček D., coll. 
MJVM, 1 ex.; hostim, (6961c), ?, lgt. Senc A., det. Trávníček D., coll. MJVM, 1 ex.; ketkovice, 
Ketkovický mlýn, (6863b), 1937?, lgt. Krajina S. (růžička 1938); rešice, (6963a), 7. 1964, lgt., 
Daněk L., det., Bílý S., coll. MVC, 1 ex.; moravský krumlov, skládka za nádražím, (6964c), 
21. 6. 1992, lgt., det., coll. Pecina R., 1 ex.; Znojmo, (7162), 3. 6. 1921, lgt. ?, det. Bílý S., coll. 
JMM, 1 ex.; 1926, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1930, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 2 ex.; 
1930, lgt. Reitter, coll. JMM, det. Bílý S., 1 ex.; 19. 5. 1974, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1 ex.; 26. 5. 1974, lgt. Štraus P., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Vyskytuje se v Evropě v zóně opadavého listnatého lesa, v některých 
oblastech však chybí. Je rozšířen od Španělska přes západní a střední Evropu až na 
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Ukrajinu, na severu do jižního Norska a Finska, na jihu do střední Itálie (curleTTi 
1994) a na Balkán. Menší arela existuje v Alžírsku a Zakavkazí. V Česku se vysky-
tuje v zachovalejších listnatých lesích, alejích a parcích na celém území. V západ-
ních Čechách je znám např. od Plzně MerGl (2007), ze Zábělé a z Litic jej uvádí 
kletečka (1980), znám je i z Rabštejna nad Střelou (coll. MCL). Ve středních Če-
chách žije např. u Kutné Hory (Bauer, Bauer 2008), ze Sedlčanska jej uvádí TrMal 
(2008), z Křivoklátska réBl (2010), z Radotína, z Prahy-Malešic a Prahy-Vokovic 
(reJzek 2010), dále též v Praze na Letné (coll. M. Škorpík) a u Kačiny (MCL). V se-
verních Čechách žije např. na Českolipsku v Zahrádkách u České Lípy, na Ralsku 
a u Mimoně (honců, kaŠPar 2003), ze Stráže pod Ralskem jej uvádí (honců, ka -
Par 2007). Ve východních Čechách byl zjištěn např. na Podorlicku (Poláček 1977), 
mnoho lokalit publikoval MerTlík (2010b) např.: Jičín, Smiřice, Opočno, Třebe-
chovice, Týniště nad Orlicí, Semín, Uhersko, Žamberk aj. Dále zjištěn např. u Pře-
louče (MikáT et al. 2004) a v Kladrubech nad Labem (lgt. M. Škorpík). Rozšíření 
v jižních Čechách uvádí kletečka (2007) např. Borotín, Blatná, Písek, Strakonice, 
Soběslav, Hluboká nad Vltavou, Větřní aj., dále též např. České Budějovice (lgt. 
et coll. M. Snížek). Na Moravě byl zjištěn v Prostějově (zouFal 1922), ve Frýdku-
-Místku (reiTTer 1870), samostatnou práci o výskytu a biologii Lamprodila rutilans 
rutilans na východní Moravě publikoval konvička (2009). Dále zjištěn např. v Zá-
břehu (duŠánek 2010), na Břeclavsku např. v Lednici, u Valtic, u Ladné, Břeclavi 
a na Pavlovských kopcích (Bílý 1996). Znám je též z Kralic nad Oslavou (coll. M. 
Škorpík), z Náměšti nad Oslavou (lgt. et coll. J. Vávra), z Nových Zámků u Litovle, 
z Ostravy-Martinova (lgt. et coll. J. Vávra), z Olomouce a Brna, (lgt. et coll. R, Gab-
riš), z Uherského Ostrohu, Uherského Hradiště a Ostrožské Nové Vsi (lgt. et coll. L. 
Kandrnál). Na Znojemsku není jeho rozšíření dostatečně prozkoumáno, většina do-
savadních nálezů je soustředěna do západní, pahorkatinné části okresu (Jevišovický 
bioregion).
předpokládaný výskyt na znojemsku: Populace Lamprodila rutilans rutilans je 
možno nalézt zejména v intravilánech sídel, zejména v sadech, parcích, okolí budov, 
na veřejných prostranstvích a v alejích především tam, kde habitus lip je udržován 
s holým, osluněným kmenem. Vyskytuje se zřejmě i na vhodných přírodních lokali-
tách, zejména v rozvolněných starších listnatých porostech s podílem lípy, zejména 
v říčních údolích Oslavy a Rokytné.
Biologické poznámky: Bílý (2002) uvádí jako živné dřeviny lípu velkolistou (Tilia 
platyphyllos) a l. srdčitou (Tilia cordata). V NP Podyjí byl přirozený výskyt zjiš-
těn v rozvolněných, prosluněných svahových lesích údolí Dyje v porostech s pří-
měsí lípy. Vícekmenné jedince živné rostliny (Tilia platyphillos) nalezneme často 
i v okrajích suťových polí kde je možno v osluněných kmíncích zjistit výletové 
otvory (M. Škorpík observ.). V zapojených starších porostech na plošině nad údolím 
osidluje populace silnější osluněné větve vysoko v korunách stromů. Tuto preferen-
ci, stejně tak jako kompetiční vazby mezi Lamprodila rutilans rutilans a výsazenými 
jedinci lip ve městech zmiňuje duŠánek (2010). Dalším zajímavým jevem, který 
uvádí tento autor je napadení výsadeb zahradnických výpěstků lip o průměru kmene 
ca 10–12 cm. Nejčastěji zjišťován v náhradních biotopech, jako jsou lipové aleje 
(např. Bítov) nebo i soliterní stromy v parcích a městech (Znojmo), kde existují 
vhodné podmínky pro vývoj larev v osluněných kmenech. Přítomnost populace je 
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při silnějším napadení možno zjistit zejména v intravilánech sídel poměrně snadno 
podle výletových otvorů. V takovýchto náhradních biotopech se Lamprodila rutilans 
rutilans vyskytuje na řadě míst Znojemska, která nebyla do seznamu lokalit zahr-
nuta (viz metodika). Vhodné podmínky též dočasně vznikají na osluněných částech 
kmenů okrajových stromů pasek, holosečně vytěžených ploch např. údaje ze Zno-
jemského lesa u Blížkovic (lgt. et coll. V. Vláčil). Živnou rostlinou v severoafrické 
arele nemůže být ani jeden z výše uvedených druhů lip, protože se v severní Africe 
nevyskytují. Naopak zakavkazská arela odpovídá ostrůvku rozšíření lípy srdčité 
(Tilia cordata). Dle znalostí autorů výskyt Lamprodila rutilans rutilans nebyl zatím 
zjištěn na exotických kultivarech asijských lip s plstnatým listem ani tehdy, když je-
jich kmeny jsou ideálně osluněny.
Doba výskytu: Od poloviny května do začátku července, s maximem výskytu v po-
lovině června.
ohrožení  a  ochrana: Na přirozených lokalitách není ohrožen. Ochrana spočívá 
v šetření přírodě blízkých, věkově, prostorově a druhově strukturovaných listnatých 
porostů se zastoupením obou druhů našich lip. Na druhotných biotopech v podo-
bě parků a liniových lipových výsadeb, musí být přijímána rozumná kompromisní 
opatření při jejich obnově a péči o ně. Na každé lokalitě výskytu musí mít populace 
Lamprodila rutilans rutilans kontinuálně k dispozici dostatek vhodných stromů, na 
kterých může přežít.

Melanophila acuminata (De geer, 1774)
Ostatní lokality: Štítary, Vranovská pláž, (7060d), 7. 1976, lgt., det., coll. Černý D., 1ex.

rozšíření: Celá holarktická oblast, zejména v biomu jehličnatého lesa, ale například 
i v polopouštní oblasti Střední Asie. V Česku se Melanophila acuminata vyskytuje 
velmi řídce v celém území, zejména ve větších komplexech borového lesa (Třeboň-
sko, Dokesko, atd.). V západních Čechách byl zjištěn v PR Petrovka u Plzně-Bolev-
ce (zahradnický et al. 2004) a v Plzni-Košutce (kletečka 1980). Na Českolipsku 
jsou údaje z Doks (lgt. et coll. M. Škorpík) a z Jestřebského blata (coll. M. Snížek), 
z Hamru na Jezeře, od Mimoně, Starých Splavů a České Lípy (honců, kaŠPar 2003) 
a též u Zákup (honců, kaŠPar 2007). Ve východních Čechách byl zjištěn u Zdobnice 
v Orlických horách (Poláček 1977) a v Harrachově (lauTerer 1970). V jižních Če-
chách jsou např. známy lokality Jemčina, Křemže, Nová Pec a Písek (vše kletečka 
2009) a Kardašova Řečice (lgt. et coll. J. Blízek). Na Moravě a ve Slezsku byl dříve 
zaznamenán v Uherském Hradišti a v Těšíně (reiTTer 1870). Dále byl zjištěn např. 
v Třemešné ve Slezsku (lgt. B. Kunovský, coll. RMM), a na lokalitě Staré Hamry-
-Červík (lgt J. Vávra et T. Sitek). Ze Znojemska je znám jediný exemplář náhodně 
odchycený na pláži u Vranovské přehrady, kdy nalétl na stojící osobu. 
předpokládaný výskyt na znojemsku: Druh je možno očekávat kdekoli, přede-
vším v západní části Znojemska v jehličnatých a smíšených porostech. Perspektiva 
jeho populace a možnosti ověření výše zmíněného údaje budou záviset na způsobu 
hospodaření v mýtných porostech borovice lesní a na momentálním rozložení ho-
losečně vytěžených ploch, na vhodných lokalitách Znojemska. Výskyt je možno 
předpokládat, v celé západní části studované oblasti, zejména na lokalitách s hospo-
dářsky vedenými porosty jehličnatých dřevin.
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Biologické poznámky: Melanophila acuminata má velmi širokou valenci z hle-
diska biotopových nároků, čemuž odpovídá i jeho rozšíření (viz výše). U nás bývá 
většinou chycen náhodně a jednotlivě, pokud se nejedná o koncentrovaný výskyt 
v okolí aktivního požářiště. Plošné rozložení silnějších populací v Česku podporuje 
domněnku, že v našich podmínkách tomuto druhu vyhovují nejvíce biotopy tajgové-
ho charakteru s přítomností rašelinných lesů a mokřadů s víceetážovým jehličnatým, 
nebo smíšeným lesem. V přirozených podmínkách je jeho populační strategie ovliv-
něná schopností využívat disturbance, vzniklé působením lesních požárů zapálených 
bleskem. Imága jsou lákána teplem požáru na ověřenou vzdálenost až 80 kilometrů 
(van dyke 1926), přičemž se orientují pomocí infrareceptorů citlivých na sálavé 
teplo (např. Bílý 2002). Na takových místech se někdy vyskytují imága hromadně. 
Masový nálet na spalované jehličnaté dřevo při likvidaci kůrovcové kalamity na Šu-
mavě pozoroval Fleischer (1927–30). Bionomické poznámky k vývojovému cyklu 
uvádí Bílý (2002). Důležité informace k biologii Melanophila acuminata podal 
J. Vávra (pers. comm.), který v Moravskoslezských Beskydech nalezl larvy v kmín-
cích smrku ztepilého (Picea abies) a v jihozápadním Slovinsku v kmíncích borovic 
(Pinus sp.). Larvy a jejich požerky se vyskytovaly pod kůrou a ve dřevě především 
v přechodové zóně lehce ožehlého dřeva, mezi spáleným a ohněm nezasaženým dře-
vem pokácených zavadajících mladých stromků. Míza po odstranění borky a lýka na 
těchto místech vytvářela ztmavlé kvasící plochy, protože zde došlo ke krátkodobému 
působení vysoké teploty a tím tepelné nekrotizaci kambiální zóny. Žír larev byl ne-
pravidelný, střídavě v kambiálním pletivu a ve dřevě a kuklení bylo zjištěno pouze 
ve dřevě. Mimo přirozené biotopy dokáže populace Melanophila acuminata přežívat 
v malé hustotě i v kulturních porostech jehličnatých dřevin, přičemž právě jehlična-
ny ve střední Evropě preferuje před listnáči (Bílý 2002). Při pěstebních a těžebních 
zásazích v borových lesích u Doks byla imága pozorována při náletu do hromad pá-
leného klestu a stromků z prořezávek (M. Honců pers. comm., M. Škorpík observ.). 
Na lokalitách u Doks byla v teplých dnech 17. a 25. 8. 1984 pozorována imága ne-
hybně sedící na řezné ploše čerstvých borových pařezů (M. Škorpík observ.). honců, 
kaŠPar (2007) uvádějí, že imága naletují v červnu až srpnu na čerstvě ohořelé větve 
a klády a usedají i na hořící a doutnající kusy dřev. Vývoj larev byl potvrzen z ši-
rokého spektra především jehličnatých, ale i listnatých dřevin. V novějších pracích 
jejich výčet podává např. Bílý (2002). V našich podmínkách mají jako živné dřeviny 
význam zejména borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk (Picea abies) a omezeně 
i jedle (Abies alba). Vývoj v listnatých dřevinách, které Bílý (2002) rovněž uvádí, 
tedy např. – olši lepkavou (Alnus glutinosa), o. šedou (A. incana), břízu bělokorou 
(Betula pendula), břízu pýřitou (B. pubescens), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zim-
ní (Quercus petraea) a dub letní (Q. robur), zatím na našem území nebyl prokázán.

Doba výskytu: Reprezentativní data ze Znojemska nejsou k dispozici.

ohrožení a ochrana: Ohrožení Melanophila acuminata není možno vyhodnotit. Tr-
valé existenci populace vyhovují nejlépe vícedruhové, smíšené, prosvětlené porosty 
s několika etážemi, které budou mít charakter tajgového lesa, s dostatkem odumírají-
cího dřeva. Při mýtní těžbě je vhodné ponechávat na místě větší procento odumřelé-
ho dřeva, ohořelé potěžební zbytky při pálení klestu a zlomy jehličnatých kmenů.
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Meliboeus fulgidicollis (p. h. lucas, 1846)

NP Podyjí: hnanice, 84 – Hraběcí hora, (7261), 5. 7. 2004, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 
1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 5. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 5. 7. 1994, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 11. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; 2. 7. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 5 ex.; 
28. 7. 1995, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 16. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
22. 7. 1996, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 6. 1998, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 2. 8. 1999, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 5. 7. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 28. 7. 2001, lgt. Hlásek J., 
det., coll. Křivan V., 1 ex.; 28. 7. 2001, lgt., det., coll. Křivan V.,1 ex.; 27. 6. 2009, lgt., det., coll. 
Sitek T., 1 ex.; havraníky, 71 – Nad Papírnou, (7161), 10. 6. 2008, lgt., det., coll. Vávra J. 1 ex.

rozšíření: Mediteránní oblast, včetně západní části severoafrického Středozemí, 
submediterán západní Evropy, střední Evropa, Balkán, Ukrajina a jižní Rusko, 
středomořské i černomořské oblasti Turecka, východní Zakavkazí, Blízký východ 
a asijská část Kazachstánu. Jako nový druh pro Česko jej uvádí GoTTwald (1968) 
z okolí Lednice. Odsud jej zmiňuje též kaděra (1976), který zároveň sumarizuje 
jeho rozšíření v bývalém Československu. V současné době je znám z Jihomoravské 
pahorkatiny od Kobylí (kubáň 1978), z teplých lokalit nivních poloh Břeclavska, 
např. z Ladné, Lednice, Podivína a okolí Břeclavi (Bílý 1996). V roce 1983 bylo 
jedno imágo uloveno v Hodoníně-Bažantnici (lgt. et coll. J. Habarta) Další oblastí 
výskytu je východní část NP Podyjí (viz výše). Zde jsou dosud nálezy jen ojedinělé, 
soustředěné do tří lokalit.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Dá se předpokládat, že Meliboeus fulgidi-
collis je rozšířen na dalších vhodných lokalitách nejen v NP, ale i v dalších teplomil-
ných doubravách v okolí Znojma, v polesí Purkrábka, v údolí Rokytné u Moravské-
ho Krumlova, a ve východní části Krumlovského lesa.

Biologické poznámky: V Česku byl Meliboeus fulgidicollis zjištěn na dvou typech 
biotopů. Na Břeclavsku jsou to okraje rozvolněných porostů tvrdého luhu a soli-
terní duby v parkové lužní krajině. Naproti tomu obě zjištěné lokality v NP Podyjí 
a lokalita u Kobylí mají podobu chráněných, jižně exponovaných porostních okrajů 
teplomilných doubrav, s výskytem mnoha dalších druhů brouků typických pro ten-
to biotop (např. Agrilus kubani, Coraebus undatus, Agrilus hastulifer, Stenocorus 
quercus, Cerambyx cerdo atd.). Vývoj probíhá v osluněných koncových větvičkách 
dubů, které larvy okroužkují (kubáň 1978). Z živných dřevin, které na našem území 
přicházejí v úvahu, uvádí Bílý (2002) dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Q. 
robur), dub pýřitý (Q. pubescens) a dub cer (Q. cerris). V NP Podyjí byla též imága 
sklepána z dubu žlutavého (Q. dalechampii) a dubu jadranského (Q. virgiliana).

Doba výskytu: Většina údajů pochází z rozmezí od začátku do konce července. Prv-
ní imágo bylo chyceno 10. června a poslední 2. srpna.

ohrožení  a  ochrana: Na zjištěných lokalitách zřejmě není zatím druh ohrožen. 
Trvalá existence populace závisí na tvorbě strukturovaných, osluněných porostních 
okrajů teplomilných doubrav, lesostepních světlin či svahových biotopů a zachová-
ní parkové struktury krajiny lužních biotopů. Nutná je péče o vhodné lesní okraje 
a světliny, včetně vyřezávání rychle rostoucích dřevin, které přerůstají plášť teplo-
milné doubravy a zastiňují jej.
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Paracylindromorphus subuliformis subuliformis (mannerheim, 1837)

NP Podyjí: hnanice, 84 – pod Hraběcí horou, (7261), 30. 5. 2004, lgt. Stejskal R., det., coll. Kři-
van V., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 12. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 3. 6. 1994, lgt. 
Mikát M., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 28. 6. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 2. 7. 1995, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; 8. 7. 1995, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 2 ex.; 17. 6. 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 28. 6. 1996, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 
1 ex.; 7. 7. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.; havraníky, 78 – vřesoviště, (7162c), 29. 4. 
2003, lgt., det., coll. Kraus. Z., 1 ex., 28. 6. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 12 ex.; popice, 77 
– vřesoviště, (7162), 5. 6. 1993, lgt., det., coll. Holub A., 2 ex.; 5. 6. 1993, lgt. Mikát M., det., coll. 
Bílý S., 4 ex.; 2. 6. 1994, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S., 5 ex.; popice, 77 – za farskou zahradou, 
(7162), 11. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 22. 7. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
popice, 92, (7162), 11. 6. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 7 ex.; 6. 6. 1993, lgt., det., coll. 
Mikát M., 3 ex.; 2. 6. 1994, lgt., det. Mikát M., coll. MVC, 2 ex.; 4. 6. 1994, lgt., det. Mikát M., 
coll. MVC, 1 ex.; 3. 7. 2005, lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; popice, 73 – Popické Kopečky, (7162), 
2. 6. 1994, lgt., det., coll. Mikát M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 
11. 6. 1979, lgt. Kobylák F., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 23. 6. 1987, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 2 ex.; 29. 6. 1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 29. 6. 1987, lgt., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 3 ex.; 4. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 20. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 25. 5. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 6. 7. 1989, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 
1 ex.; 9. 7. 1989, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 4 ex.; 16. 5. 1990, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., 
coll. JMM, 2 ex.; 7. 6. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 3 ex.; 20. 6. 1990, lgt. Kobylák J., det. 
Křivan V., coll. JMM, 12 ex.; 29. 5. 1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 3 ex.; 30. 5. 
1991, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 2 ex.; 1. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 
10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 13. 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 1993, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 5. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 25. 5. 1993, lgt., det. coll. 
Hozman P., 1 ex.; 29. 4. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 4. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 30. 5. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 3. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 10. 6. 
2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 20. 6. 2002, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 3 ex.; 10. 5. 2003, lgt., det., coll. Křivan V., 3. 6. 2003, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 2. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 10 ex.; Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162), 10. 7. 1995, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

Ostatní lokality: Dyjákovičky, Ječmeniště, (7262b), 20. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
11. 5. 1999, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; 11. 5. 2003, lgt., det., coll. Křivan V., 
1 ex.; 20. 5. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 6 ex.; 18. 6. 2004, lgt. Stejskal R., det., coll. Křivan V., 
1 ex.; 22. 4. 2005, lgt. Křivan V., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 26. 6. 2006, lgt., det., coll. Kraus Z., 
1 ex.; 9. 6. 2010, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; dyje, Dyjské svahy, (7162d), 2. 7. 
2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 9. 7. 2008, lgt., det., 
coll. Konvička O., 1 ex.; krhovice, Vraní vrch, (7163c), 16. 6. 2005, lgt. Reiter A., det., coll. Škor-
pík M., 5 ex.; Znojmo, (7162), 5. 1935, lgt. Matoušek J., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; 6. 1935, 
lgt. Matoušek J., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex.; Znojmo-Bohumilice, Načeratický kopec, 
(7162d), 26. 7. 2009, lgt. Malenovský I., det. Kubáň V., coll., MZM, 1 ex.

rozšíření: Areál je rozprostřen v pruhu s výskytem biómu palearktických xeroterm-
ních stepí od Iberského poloostrova přes evropské Středomoří, pokračuje střední Ev-
ropou na Jižní Ukrajinu a do jižního Ruska, druhou větví na Balkán, do Malé Asie, 
Sýrie, Zakavkazí, Iránu, Kazachstánu, Střední Asie, Afghánistánu a přes jižní Sibiř, 
Mongolsko, jihozápadní Čínu, severozápadní Čínu až na Dálný východ. V Česku je 
zjištěný výskyt omezen pouze na několik stepních lokalit na Břeclavsku a Znojem-
sku. Znojemsko bylo donedávna jedinou známou oblastí v Česku, odkud byly po-
pulace Paracylindromorphus subuliformis subuliformis známy. Nálezy J. Matouška 
z roku 1935, F. Kobyláka ze sedmdesátých a M. Škorpíka z osmdesátých let, doku-
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mentují kontinuitu přežití populace v území. Charakter rozšíření podél východního 
okraje Českého masívu může nasvědčovat skutečnosti, že Paracylindromorphus 
subuliformis subuliformis se na jižní Moravu rozšířil cestou ilyrské migrace (ložek 
2009) přes kraj Wachau a předhoří Českého masívu v Rakousku. Zatím byl zjištěn 
pouze na východním okraji NP Podyjí, blízkých výchozech Krhovického krystalini-
ka a na Ječmeništi (obr. 14). 

předpokládaný výskyt na znojemsku: Žije zřejmě na mnoha dalších vhodných 
lokalitách v oblasti jeho výskytu na Znojemsku. Je možné, že bude nalezen i dále na 
severovýchod od Znojma, na stepních lokalitách báze Českého masívu. Tomu může 
nasvědčovat i nález vaječných štítků na listech pýru prostředního na Miroslavských 
kopcích (M. Škorpík observ.). Jeho rozšíření je nutné prověřit.

Biologie: Je smýkán výhradně z pýrů, nejčastěji z mohutných, stříbřitě ojíněných 
rostlin pýru prostředního (Elythrigia intermedia) a p. plazivého (E. repens) na step-
ních a lesostepních biotopech. Bílý (2002) uvádí jako další živné rostliny žitňák 
hřebenitý (Agropyron pectinatum) a kostřavu ovčí (Festuca ovina). Zajímavá je sku-

Obr. 14. Nálezy Paracylindromorphus subuliformis jsou soustředěny především v malé oblasti již-
ně od Znojma. 
Fig. 14. The Paracylindromorphus subuliformis findings are mainly concentrated to a small area 
south of the Znojmo town.
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tečnost, že na Ječmeništi je jediná lokalita Agropyron pectinatum, diskutovaná jako 
původní výskyt v Česku (řePka 2003). Vzhledem k tomu, že se zde zároveň vysky-
tuje i Paracylindromorphus subuliformis, bude zajímavé prověřit, jestli zde využívá 
i tuto živnou rostlinu, nejlépe metodou hledání snůšek vajec na rostlinách a líhnutím 
imág.

Doba výskytu: Zjišťován od začátku května do konce července, s nejsilnějším vý-
skytem dospělců přibližně v polovině června, kdy jsou živné rostliny ve fázi nejin-
tenzivnějšího růstu.

ohrožení a ochrana: Jeho populace na Znojemsku zřejmě zatím nejsou ohroženy, 
pokud bude na všech lokalitách výskytu zajištěn aktivní management konzervace 
stavu biotopů v podobě bohatých xerotermních stepních a lesostepních trávníků. 
Opatření spočívají v kosení, pastvě, a vyřezávání náletových dřevin, případně různé 
způsoby ochrany před zvyšováním trofie biotopů a likvidace ohnisek expanzních 
a invazních rostlin.

Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)
NP Podyjí: podmyče, 3 – Jejkalova hájovna, (7160), 28. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 
podmyče, 3 – U Jejkala, (7160), 28. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 1995, lgt., det., coll. 
Kraus Z., 1 ex.; vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 8. 6. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
18. 8. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 9. 7. 1994, lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; 28. 6. 
1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; Čížov, 17 – Keple, (7161), 22. 7. 1994, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 8 ex.; Čížov, 28 – Hardeggská step, (7161), 17. 7. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 
6. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 4. 7. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; lukov, 36 – 
okraj lesa u Vraní skály, (7161), 30. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 7. 7. 1991, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; lukov, 39 – šíje Ostrohu, (7161), 30. 10. 1992, lgt., det., coll. Vávra J., 
2 ex. (ex larvae); lukov, 39 – Nový Hrádek, (7161), 7. 6. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
lukov, 38 – Příčky, (7161), 30. 6. 1991, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lukov, 98, (7161), 
23. 6. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; podmolí, 47 – Liščí skála, (7161), 23. 8. 1991, lgt. Ko-
bylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 3 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzská chata, (7161), 3. 6. 1986, lgt. 
Mikát M., det., coll. Bílý S.,1 ex.; 12. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; podmolí, 52 – Šo-
bes, (7161), 30. 5. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 28. 6. 1995, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 
2 ex.; 6. 7. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex.; hnanice, 71 – Papírna, (7161), 9. 7. 1994, lgt., 
det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; havraníky, 80 – Devět mlýnů, (7161), 22. 6. 2006, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 3. 6. 1986, lgt. Mikát M., det. Bílý S., coll. 
MVC, 1 ex.; 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 7. 7. 2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., 
coll. Klekner M., 1 ex.; popice, 77 – u Kaple na vřesovišti, (7162), 4. 6. 1994, lgt., det., Mikát M., 
coll. MVC, 1 ex.; 20. 7. 1996, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 20. 7. 1996, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 4 ex.; 7. 6. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 
4. 6. 1994, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S.,1 ex.; popice, 73 – Koniklecový suk, (7162), 12. 8. 
2010, lgt. et coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, 
(7162), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Znojmo, 70 – svah nad přehradou, (7162), 7. 1994, 
lgt., det. Hájek J., coll. NMP, 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 6. 2001, lgt. 
Smolík J., det., coll. Kraus Z., 50 ex.

Ostatní lokality: Bítov, Velký kopec, (7060b), 14. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; blížkovice, 
Znojemský les, (7060b), 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 15 ex.; 6. 1999, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 13. 6. 2000, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; jamolice, (6963b), 18. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., 
coll. RMM, 1 ex.; jevišovice, (7061b), 6. 1993, lgt. Kobylák J., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 
lančov, Bau, (7060c), 20. 6. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; lančov, Cornštejn, 
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(7060c), 10. 7. 1996, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 4 ex.; mikulovice, (7062b), 4. 7. 1966, lgt. 
Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; Znojmo, (7162), 25. 6. 1977, lgt. Kobylák F., det. 
Křivan V., coll. JMM 1 ex.; 30. 5. 1983, lgt. Mráček Z., det. Škorpík M., coll. Mráček Z., 1 ex.

rozšíření: Jeden z nejrozšířenějších krasců Evropy žije na celém kontinentu včetně 
Zakavkazí, krom Velké Británie. Je znám rovněž z Alžírska, v Asii ze Sýrie, Malé 
a Střední Asie a západní Sibiře. V Česku žije všude ve starších porostech borovice 
lesní (Pinus sylvestris). V západních Čechách zjištěn např. na Plzeňsku u Obory, 
u Bolevce, u Plzně-Košutky, dále v Plzni-Valše, u Sulkova, u Plešnic a Rokycan 
(kletečka 1980). Ve středních Čechách např. na Sedlčansku (TrMal 2008), dále 
v Praze-Motole, Radotíně a Klánovicích, též u Zdic (vše reJzek 2010), u Chrášťan 
na Rakovnicku a Solopysk u Loun (lgt. et coll. M. Škorpík), na Křivoklátsku (réBl 
2010) a Kokořínsku (honců 2006). V severních Čechách na Českolipsku např. 
u Břehyně, Zahrádek, Mimoně, Starých Splavů, Jestřebí, Doks a Bezdězu (Honců, 
Kašpar 2003), dále u Kytlice, Zákup a na Slatinných vrších (honců, kaŠPar 2007). 
Ve východních Čechách žije např. u Horního Jelení a u Holic (Poláček 1977), na 
Vysočině je znám např. od Velkého Dářka (lgt. et coll. J. Vávra). V jižních Čechách 
zjištěn např. od Tábora, Písku, Strakonic, Mažic, Horusic, Vlkova, Kardašovy Řeči-
ce, Hluboké nad Vltavou, Lišova, Stráže nad Nežárkou, z Losího blata u Mirochova, 
od Majdaleny, z Vyšenských kopců u Českého Krumlova, od Trhových Svinů, Šal-
manovice, Kaplice a Nových Hradů (vše kletečka 2009). Na Moravě byl zjištěn 
na Břeclavsku např. u Charvatské Nové Vsi, u Lednice a Poštorné (Bílý 1996). Na 
střední Moravě znám např. ze Svatého Kopečku u Olomouce a od Tovačova (lgt. 
et. coll. M. Škorpík). Dále byl zjištěn např. u Francovy Lhoty (konvička 2010b), 
u Silůvek, Hlíny, Střelic a Bzence-Přívozu (vše lgt. et coll. M. Škorpík), Rohatce 
a Hodonína (lgt. et coll. J. Procházka), Velké nad Veličkou (lgt. et coll. J. Habarta) 
a od Říkonína (lgt. et coll. J. Vávra). Druh je v celé západní části Znojemska poměr-
ně hojný, neboť se dobře adaptoval na prostředí starších, smíšených, hospodářských 
porostů, jejichž horní etáž je tvořena borovicí lesní.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Phaenops cyanea může být nalezen kdeko-
li ve starších porostech borovice lesní, zejména v západní části Znojemska.

Biologické poznámky: jeho přirozeným biotopem jsou na Znojemsku porosty sva-
hových a skalních borů v údolích řek, kde Phaenops cyanea vykazuje podstatně širší 
ekologickou valenci než Phaenops formaneki formaneki (viz níže). Vývoj probíhá 
i v silnějších profilech se silnější vrstvou borky. V těchto případech jsou kukelní 
komůrky umístěné až v borce. Žír larev probíhá v lýku a částečně i ve vrstvě borky 
(kletečka 1980). Z našich domácích nebo hojně vysazovaných druhů dřevin uvá-
dí Bílý (2002) jako živné dřeviny borovici lesní (Pinus sylvestris), borovici kleč 
(P. mugo) a borovici černou (P. nigra). Se zvyšujícím se věkem porostu přibývá 
stromů, které začínají odumírat, jsou fyziologicky oslabené a i v zapojených poros-
tech poskytují ve vrchní části kmene a koruny dostatek příležitostí pro vývoj larev. 
Jeho populační hustota stoupá v porostních stěnách a okrajích porostů, kde rostou 
chřadnoucí borovice s osluněnými, vysoko vyvětvenými kmeny. Brouci se slétají na 
čerstvě vytěžené a osluněné vonící dřevo na lesních skládkách, kde samice kladou 
vajíčka do hlubokých štěrbin borky (M. Škorpík observ).
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Doba výskytu: Od konce května do poloviny srpna, s maximem výskytu od konce 
června do poloviny července.

ohrožení  a  ochrana: Zajištění kontinuity starých borových porostů na lokalitách 
výskytu. Ochrana okrajových, osluněných stromů, v případě potřeby i prodloužení 
obmýtní doby.

Phaenops formaneki formaneki jakobson, 1913
NP Podyjí: Čížov, 100 – 1 km JZ od obce, (7161), 6. 7. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lu-
kov, 31 – Sloní hřbet, (7161), 16. 5. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 87 – Flad-
nitzká chata, (7161), 12. 8. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 6. 2000, lgt., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 6. 1989, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 27. 6. 2002, lgt. Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; havra-
níky, 77 – Havranické vřesoviště, (7161), 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; popice, 71 – ka-
ňon, (7162), 19. 6. 1987, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; popice, 71 – nad Novou cestou, 
(7162), 19. 6. 1987, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 1995, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; popice, 77 – U včelína, (7162), 18. 7. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 22. 6. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

Ostatní lokality: jamolice, (6963b), 23. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 
2 ex.; 28. 7. 1969, lgt. Kunovský B., det. Škorpík M., coll. RMM, 1 ex.; miroslav, Přední Markův 
kopec, (7063d), 5. 1999, lgt. , det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larva).

rozšíření: areál Phaenops formaneki formaneki kopíruje souvislé rozšíření boro-
vice lesní (zejména v jeho jižní části) v palearktické oblasti, s výjimkou okrajových 
částí. Je to střední Evropa, severní Itálie, Balkán, Ukrajina, evropská část Ruska 
a prostor od Západní Sibiře až po Dálný východ. Na sever zasahuje do jižního Fin-
ska. V Česku se vyskytuje v nižších a středních polohách, kde existuje dlouhodobá 
kontinuita porostů borovice lesní. V západních Čechách byl zjištěn např. na Plzeňsku 
(Bílý 1986), u Dobřan a Klabavy (kletečka 1980), v PR Kamenný rybník u Plzně 
(kejval et al. 2006) a v PP Krašov u Kozojed (zahradnický et al. 2004), na Sedlčan-
sku (TrMal 2008). V severních Čechách na Českolipsku např. u Zákup (coll. MCL), 
v Srní u České Lípy, u Hradčan, u Starých Splavů, u Doks pod Borným a u Břehyně 
(honců, kaŠPar 2003), dále na Jestřebských slatích a u Baronského rybníka (honců, 
kaŠPar 2007). V Praze byl zjištěn v Radotíně, Malešicích a ve Vysočanech (reJzek 
2010). V jižních Čechách je znám např. od Hluboké nad Vltavou, a u obce Lužnice 
(kletečka 2009), od Vlkova nad Lužnicí jej udávají karas, kletečka (2002). Na 
Moravě se vyskytuje např. na Pavlovských kopcích u Perné, v Soutěsce a na Kotli 
(Bílý 1996), též na Turoldu (lgt. et coll. M. Škorpík). Od Rohatce a Bzence jej uvádí 
kubáň (1978), zjištěn též v Soboňkách u Rohatce (lgt. et coll. J. Procházka) a u Ra-
dějova (ŠiGuT 1996). Ve studované oblasti byl zatím nalezen jen na třech širších 
lokalitách. Je pravděpodobné, že systematický výzkum potvrdí jeho přítomnost na 
všech vhodných místech.

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Lze jej očekávat kdekoli na stanovišti 
skalních borů, zejména v údolích Dyje, Oslavy a Rokytné, ale i v dalších vhodných 
porostech kdekoli na Znojemsku.

Biologické poznámky: Jeho typickým biotopem na Znojemsku jsou světlé, zakrslé 
bory na strmých, jižně exponovaných svazích říčních údolí. V případě lokalit u Ha-
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vraníků a Jamolic jde o sukcesní nebo borovicí neúspěšně zalesněné plochy s níz-
kým zápojem, na xerotermních stanovištích. Větší místní koncentrace imág Phae-
nops formaneki formaneki dosáhl mezi roky 1990–1995 na Hnanicku a Havranicku, 
v době chřadnutí rozvolněného borového lesa i borovic na vřesovišti (M. Škorpík 
observ). Phaenops formaneki formaneki se vyskytuje též na vhodných mikrobioto-
pech v korunových partiích hospodářských porostů zejména tam, kde je v dosahu 
jeho přirozený biotop. V takových biotopech je však velmi obtížně zjistitelný, jeli-
kož život imág probíhá v korunách borovic (kletečka 2009). honců, kaŠPar (2007) 
potvrzují zvýšený výskyt imág na hromadách větví připravených na pasekách ke 
spálení a též nálet imág na mladé borovičky. Vývoj probíhá v osluněných a zasy-
chajících větvích především v koruně stromu, kde vrstva borky je silná jen 1–3 mm 
a vznikají zde první souvislé plošky odlupujících se kompaktních šupin. Požerek 
je nenápadný, plochý, z větší části v lýku a navazující vrstvě borky a na rozdíl od 
požerku Chrysobothris igniventris většinou nebývá viditelně ponořen do dřeva. Jak 
uvádí kletečka (2009), larva nevytváří zález a kuklí se jen v mělké komůrce pod 
slabou vrstvou borky. Populace žijící na Pavlovských kopcích na borovici černé (Pi-
nus nigra) však zález i kukelní kolébku ve dřevě vytváří (J. Vávra observ.). V jižní 
části areálu (např. Chorvatsko, jižní Balkán atd.) Phaenops formaneki formaneki 
osidluje biotopy s výskytem dalších druhů borovic (např. Pinus nigra, P. haleppen-
sis, P. brutia, P. pinaster atd.), které jako živné dřeviny uvádí také Bílý (2002).
Doba výskytu: V extrémně teplém roce 1994 pochází první nález již z 16. května, 
výskyt imág byl zjištěn až do poloviny srpna.
ohrožení a ochrana: Na primárních lokalitách a v borových porostech sukcesního 
původu (např. Havranické vřesoviště) není přímo ohrožen. V lesním komplexu NP 
Podyjí by měly být šetřeny pomalu rostoucí borovice na vysychavých, rozvolněných 
stanovištích. Mimo NP je třeba důsledně chránit přírodní stanoviště s jeho populací, 
především rozvolněné skalní bory, rozvolněné sukcesní plochy s pomalu odrůstají-
cími jedinci borovice lesní na extrémních stanovištích apod. V hospodářských po-
rostech je opatřením ochrana a zvýšení obmýtní periody borů a zašetření okrajových 
osluněných stromů. V případě lokality u Miroslavi bude ochrana dožívajícího poros-
tu borovice černé problematická.

Poecilonota variolosa variolosa (paykull, 1799)
NP Podyjí: hnanice, 84 – pod Hraběcí horou, (7161), 2. 8. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 
havraníky, 78 – Staré vinice, (7161), 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; havraníky, 77 – Ha-
vranické vřesoviště, (7162), 22. 2. 1990, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex. (ex larva); havraníky, 
93, (7162), 3. 7. 2004, lgt., det., coll. Smolík J., 2 ex.; popice, 77 – Havranické vřesoviště, (7162), 
5. 6. 1993, lgt. Mikát M., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 3. 2. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 6 ex. (ex lar-
vae); konice, 73 – Popické kopečky, (7162), 3. 2. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 10 ex. (ex larvae); 
konice, 73 – vřesoviště, (7162), 3. 2. 1995, lgt., det., coll. Vávra J., 2 ex. (ex larvae); 30. 5. 1995, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 4. 6. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 
– Kraví hora, (7162c), 9. 5. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 2. 11. 1992, lgt., det., coll. 
Vávra J., 2 ex. (ex larvae); 3. 11. 1992, lgt., det. Vávra J., coll. MCL, 1 ex. (ex larva); 6. 1993, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 6. 6. 1993, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 3 ex.; 9. 6. 
1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 9 ex.; 2. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; 9. 6. 1994, 
lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 6. 6. 1999, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. 
Křivan V.,1 ex.; 17. 4. 2001, lgt., det., coll. Smolík J., 1 ex., (ex larvae); 15. 5. 2003, lgt., det., coll. 
Smolík J., 1 ex.
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Ostatní lokality: blížkovice, (7060b), 8. 6. 1993, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; blížkovi-
ce, Znojemský les, (7060b), 16. 7. 1990, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 7. 1991, lgt., det., coll. Vlá-
čil V., 3 ex.; 9. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1993, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 8. 6. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 6. 1995, lgt., det., coll. 
Vláčil V., 1 ex.; 6. 1996, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 8. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

rozšíření: Východní část západní Evropy, střední Evropa, severní Balkán, Ukrajina, 
Pobaltí, jižní Skandinávie, evropská část Ruska, Zakavkazí, Sibiř, severní Kazach-
stán, Mongolsko. U nás široce rozšířený, ale řídce se vyskytující taxon, což souvisí 
s jeho strategií vývoje v živých pionýrských dřevinách. V západních Čechách na-
lezen např. u Plzně a Sulkova (kletečka 1980). Ve středních Čechách byl zjištěn 
např. na Zbraslavi (reJzek 2010; coll. MCL), u Vraného nad Vltavou a u Zbečna 
(lgt. M. Škorpík). V severních Čechách publikován např. z Hradčanské pahorkatiny 
na Českolipsku (kral 1921). V jižních Čechách je znám např. z Blatné, Tábora, Pís-
ku, Plané nad Lužnicí, Řípce, Hluboké nad Vltavou, Českých Budějovic, Protivína a 
Strakonic, (vše kletečka 2009). Na Moravě nalezen např. u Těšína a Opavy (rei -
Ter 1870), u Prostějova (zouFal 1922), u Františkova rybníka na Břeclavsku (Bílý 
1996), u Pouzdřan (lgt. et coll. Z. Kraus) a v okolí Hodonína v Hodonínské dúbravě, 
u Pánova a v Dubňanech (lgt. et coll. J. Procházka).

předpokládaný výskyt na Znojemsku: Rozšíření Poecilonota variolosa variolosa 
na Znojemsku není podchyceno. Hledat je třeba v lesních okrajích, na zarůstajících 
pastvinách a v opuštěných těžebních prostorech zejména v západní části okresu. 
Velmi pravděpodobně se ale vyskytuje i v zachovalých lužních biotopech v Dyjsko-
-moravském bioregionu.

Biologické poznámky: V současné krajině Znojemska vyhledává polopřirozené 
biotopy a biotopy podmíněné činností člověka. Nejvíce nálezů pochází z osikových 
hájků, zarůstajících xerotermní stepní lada a pastviny na východním okraji NP Pody-
jí. Dalším biotopem jsou osluněné, vysoce vyvětvené osiky, které jsou součástí po-
rostních stěn po holosečné těžbě (např. lokality u Blížkovic). Za přirozený výskyt 
lze označit osluněné, velmi řídké porosty osik, rostoucích na skalních římsách a str-
mých skalních svazích v údolích větších řek. Výletové otvory byly nalezeny v NP 
Podyjí na Sealsfieldově kameni a na Papírenských skalách (M. Škorpík observ.), 
dokladový materiál však zatím chybí. Vzhledem ke krátké době trvání podmínek 
vhodných pro vývoj na jednom místě je populace nucena neustále vyhledávat další 
vhodné, nově vznikající lokality, podobně jako např. Lamprodilla decipiens. Vývoj 
byl zjištěn v kambiální zóně ve spodní části kmene živých osik o tloušťce přibližně 
do 20 cm. Většina výletových otvorů se nalézá na místech, kde borka je již silnější 
a praská. Imága byla pozorována na mateřských stromech v teplých dnech, jak po-
malu pocházejí po kůře nebo nehybně sedí u paty kmene. Jeho živnými dřevinami 
jsou všechny naše domácí druhy topolů, tedy topol bílý (Populus alba), topol černý 
(P. nigra) a topol osika (P. tremula) (Bílý 2002). Od období lesního optima se vzhle-
dem ke své ekologické plasticitě Poecilonota variolosa variolosa zřejmě vyskytova-
la i v sukcesních plochách lesních požářišť, polomů, a na lesních pastvinách vytváře-
ných divokými kopytníky všude tam, kde vznikaly náletové porosty jeho nejčastější 
živné dřeviny, topolu osiky (P. tremula).
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Doba výskytu: Od první dekády května do začátku srpna, s nejvyšší mírou výskytu 
kolem poloviny června.

ohrožení a ochrana: V sukcesních porostech osik na xerotermních biotopech (vý-
chodní okraj NP Podyjí) nebude – při vhodné péči o biotopy – ohrožen. V hospo-
dářských porostech (viz Blížkovická lokalita) vychází ohrožení z odstraňování tzv. 
plevelných dřevin (včetně osik), z lesních porostů. V lesních porostech NP Podyjí 
lze přispět k jeho ochraně postupem, kdy bude ponechávána část ploch po holoseč-
ných zásazích bez zalesnění. Toto opatření lze zavést všude tam, kde lze očekávat 
zmlazení osik. Dojde tím k přirozenému rozrůznění prostorové a věkové struktury 
porostu, k obohacení jeho druhové skladby a k rychlejšímu návratu odumírajícího 
a odumřelého dřeva do ekosystému lesa. Jeho potenciální výskyt na lužních lokali-
tách a v galeriových porostech kolem toků závisí na budoucím způsobu využití těch-
to míst. Ideálním managementem bude ponechání koryta a břehových porostů spon-
tánnímu vývoji. V otevřené krajině je ohrožen zjednodušováním krajinné struktury 
odstraňováním náletové zeleně, včetně osik. Ochrana spočívá v ponechávání náleto-
vých porostů osik na nevyužívaných plochách a vybraných partiích stepních lokalit 
a uvolňování starších osik v lesních porostech. Cestou je prosazení přírodní rekulti-
vace vytěžených dobývacích prostorů, spojené se spontánním vznikem náletových 
porostů osik, znovuzavedení pastvy a aktivní péče o nelesní xerotermní biotopy.

Sphenoptera antiqua antiqua (illiger, 1803)

Ostatní lokality: Znojmo, (7162), 1906, lgt. ?, det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.7

rozšíření: Alžírsko, Maroko, teplé oblasti západní Evropy od Portugalska přes 
Itálii, až po Bavorsko, dále jižní oblasti střední Evropy, Balkán, jižní oblasti Ukra-
jiny a evropského Ruska, Zakavkazí, Malá Asie a Irák. V ČR existují údaje pouze 
z jižní, jihozápadní a střední Moravy. Okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu přes Brno 
až k Prostějovu prochází ve střední Evropě severní hranice areálu tohoto bioindikač-
ně velmi významného taxonu. V minulosti žil např. na několika lokalitách u Brna 
(kaděra 2006), kde byl zřejmě naposledy zjištěn v roce 1951 (lauTerer, Fleischer 
1954). Rovněž byl sbírán u Prostějova (zouFal 1922), Pouzdřan (hoFFer 1936b), 
u Kroměříže, Kobylí a na Pálavě (vše kaděra 2006). Již desítky let přežívá na je-
diné v současnosti ověřené lokalitě – Mohelenské hadcové stepi (kaděra 2006). Ze 
Znojma je znám jediný starý nález ze začátku 20. století.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Na Znojemsku stále existují vhodné bioto-
py, kde populace může po dlouhou dobu unikat pozornosti. Jde především o krátkos-
tébelné trávníky v lesních okrajích na Hnanicku, u Moravského Krumlova aj.

7 Jediný dokladový kus byl zapůjčen ze sbírek JMM panem O. Oulehou v roce 1988 M. Škorpíkovi 
ke studiu a především k jeho záchraně. Vlivem nevhodných podmínek v depozitáři byla sbírková 
krabice kontaminována plísněmi a v ní deponovaný materiál byl silně napaden. Na místě byl prove-
den opis originálního lokalitního lístku psaného tuší na zeleném slabém papíře, přišpendleného ke 
dnu krabice, který byl vlivem kondenzované vlhkosti poničen a byl v krabici ponechán. Po vrácení 
dokladového kusu v roce 1997 nebyla již tato krabice nalezena a existuje tedy pouze opis lokalitní-
ho lístku.
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Biologické poznámky: Jihomoravské lokality zanikly především z důvodu ukon-
čení pastvy a maloplošného, diferencovaného, extenzivního využití pozemků, které 
umožňovalo existenci krátkostébelné bylinné vegetace s dostatečně prohřátým půd-
ním povrchem umožňujícím žír larev v kořenech živných rostlin. Vývoj v našich 
podmínkách probíhá v kořenové části některých motýlokvětých rostlin např. jetelu 
horského (Trifolium montanum), jak prokázali S. Bílý a V. Kubáň (Bílý 1999) na 
slovenské lokalitě Horné Strháre. Spektrum živných rostlin však není dostatečně ob-
jasněno (kaděra 2006). Tento autor uvádí jako další možné hostitelské rostliny jetel 
bledožlutý (T. ochroleucon) a s rezervou i jetel červenavý (T. rubens). Dále uvádí 
Rektoříkovo pozorování imág, naletujících na čičorku pestrou (Securigera varia) 
a vojtěšku setou (Medicago sativa). Vývoj v čičorce pestré výslovně zmiňuje have -
ka (1964), který rovněž uvádí Rektoříkovo pozorování (viz výše) včetně charakteris-
tiky biotopu. Tento autor uvádí i Brožíkovo pozorování Sphenoptera antiqua antiqua 
v odlišném biotopu lesostepní cerové doubravy na jetelu horském (Trifolium monta-
num). Muskovits, hegyessy (2002) uvádějí další ve středoevropských podmínkách 
ověřenou živnou rostlinu, kterou je jetel panonský (Trifolium pannonicum). cu -
leTTi (1994) uvádí jako jedinou živnou rostlinu kozinec montpelierský (Astragalus 
monspessulanum). Na jediné současné známé lokalitě v České republice u Mohelna, 
není zřejmě vývojový cyklus závislý na jetelu horském (T. montanum), protože se 
zde tato rostlina nevyskytuje (L. Čech pers comm.). Biotopem jsou krátkostébelné 
xerotermní trávníky s výskytem živné rostliny a ploškami volného půdního povrchu 
bez vegetace, který může být významný pro imága z etologického hlediska. Na těch-
to holých místech se imága někdy zdržují a byla nalezena i pod kameny.

Doba výskytu: Dospělci aktivují v průběhu celé vegetační sezóny od poloviny dub-
na do října (kaděra 2006).

ohrožení a ochrana: Kriticky ohrožený taxon naší fauny (ŠkorPík 2005a), recent-
ně známý z jediné lokality, kde zřejmě přežívá minimálně početná populace. Při 
současném trendu zániku xerotermních lokalit nemá dobrou perspektivu. Ochranu 
a případný návrat Sphenoptera antiqua antiqua lze realizovat v první fázi přípravou 
vytipovaných lokalit v sousedství jediného známého výskytu. Je nutno vyřezávat 
náletové dřeviny, kosit vysokostébelné porosty bylin, likvidovat porosty expanzních 
a invazních bylin a především znovu zavést pastvu jako nejúčinnější způsob údržby 
krátkostébelných trávníků. Některá místa je vhodné přepásat s větší intenzitou, aby 
vznikaly plošky s obnaženým půdním povrchem. Pokud se podaří blíže poznat bio-
nomii mohelenské populace, bude i možné zaměřit management na podporu porostů 
živné rostliny a hledání dalších míst výskytu na základě analogie biotopů.

Sphenoptera substriata krynicki, 1834
NP Podyjí: Znojmo, 64 – Cínová hora, (7162), 8. 7. 1991, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 10. 7. 
1991, lgt. Vláčil V., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 3. 7. 1993, lgt., det., coll. Vláčil V., 5 ex.; 9. 7. 
1993, lgt. Vláčil V., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 7. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 3 ex.; 4. 7. 1994, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 4 ex.; 8. 7. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 8. 7. 1994, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 14. 7. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 2 ex.; 3. 7. 1995, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 10. 7. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 12. 7. 1995, lgt., det. Škorpík M., coll. 
JMM, 1 ex.; 18. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 20. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 
3 ex.; 14. 7. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 22. 6. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 5 ex.
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Ostatní lokality: Biskoupky, Biskoupský kopec, (6963b), 20. 6. 1976, lgt. Stehlík J., det. Kubáň V., 
coll. MZM, 1 ex. (kaděra 2006); mikulovice, (7062), lgt. Roubal J., det. Kubáň V., 1 ex. (kaděra 
2006); načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 25. 6. 2008, lgt., det., Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; 
senorady, (6863d), 1936, lgt. Matoušek J., det. Kubáň V., coll. MZM, 1 ex. (kaděra 2006).

rozšíření: Střední Evropa (až do jižního Polska), Balkán, teplé oblasti Ukrajiny 
a evropského Ruska, evropský Kazachstán. Druh s ponticko-panonským rozšířením 
(Bílý 2002). V Česku je známý z několika posledních lokalit na jižní Moravě – na 
Znojemsku a Brněnsku, které leží na západní areálové hranici. Z Brna jej uvádí již 
reiTTer (1870) a ze současné doby i Farkač, Farkačová (2002). V minulosti se 
u nás vyskytoval též na biotopech s bazifilní vegetací, např. na Pouzdřanech a na Pá-
lavě (kaděra 2006). Je třeba zmínit nález s lokalitou: „Popice“ (7. 1956; lgt. J. Got-
twald, det. Z. Kletečka, coll. Západočeské muzeum v Plzni) (in Bozděchová 1971). 
Nález byl omylem kladen do okolí Popic u Znojma (Kletečka pers. comm.). Jak 
potvrdil autorům této práce přímo sběratel, nález byl učiněn v okolí Popic u Pouz-
dřan (J. Gottwald, pers. comm.). Zvláštností je fakt, že se jak v Popicích u Znojma, 
tak v Popicích u Pouzdřan vyskytují biotopy odpovídající nárokům druhu. Byl zjiš-
těn i na dalších jihomoravských lokalitách na stanovišti silikátových xerotermních 
trávníků, jak dokládají nálezy Matouška z roku 1936 a Stehlíka z roku 1976 z okolí 
kaňonů Oslavy a Jihlavy (coll. MZM, kaděra 2006), což jsou nejhlubší doložené 
průniky Sphenoptera substriata z panonského distriktu provincie stepí, do českého 
distriktu provincie listnatých lesů. Z podobných stanovišť pocházejí též nálezy Steh-
líka z Nebovid a Roubala z Mikulovic (oba údaje kaděra 2006).

předpokládaný výskyt na znojemsku: Je nezbytné prověřit další možné lokality 
na Znojemsku, kde se vyskytuje odpovídající typ biotopu. Jde především o stepní 
trávníky na východním okraji NP Podyjí, v Krhovickém krystaliniku, na Miroslav-
ských kopcích a na dalších podobných refugiích stepní vegetace.

Biologické poznámky: V různých částech areálu dokáže využívat velmi různorodé 
biotopy: alkalické stepi v úvalech řek (maďarská pusta), krátkostébelné trávníky na 
sprašovém podkladu (Pouzdřany), skalní stepi na vápenci (Pálava), silikátové xe-
rotermní trávníky (Kamenný vrch u Brna, znojemské lokality), stepi na bazických 
vyvřelinách (jihovýchodní Slovensko), zarůstající váté písčiny (Záhorie a Čenkov 
na Slovensku) atd. Ve všech případech však jde o xerotermní biotopy, kde vývoj 
probíhá v některém z druhů hvozdíků (Dianthus spp.). Severozápadní hranice jeho 
areálu prochází jihozápadní Moravou, kde se vyskytuje v teplomilných krátkostébel-
ných trávnících na silikátovém podloží Českého masívu. Živné rostliny hvozdíků je 
v našich podmínkách možno ztotožnit s hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthu-
sianorum agg.) v širším smyslu slova. Na východním okraji NP Podyjí a výchozech 
Krhovického krystalinika, kde byla Sphenoptera substriata zjištěna, roste poměrně 
vyhraněný morfotyp hvozdíku, označovaný jako hvozdík Pontederův (D. pontede-
rae), viz např. Grulich (1997). Jak uvádí kaděra (2006), na písčitých biotopech 
Dunajského úvalu např. na lokalitě Čenkov se Sphenoptera substriata vyvíjí ve 
hvozdíku pozdním (D. serotinus). Na sprašových stepích u Pouzdřan mizel hvozdík 
Pontederův rychleji, jelikož zde probíhají – zvláště ve vlhčích letech – změny bylin-
né vegetace velmi rychle v důsledku přerušení tradičního managementu. Populace 
živné rostliny tu podlehla konkurenčnímu tlaku. Na silikátových stepích v oligo- 
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trofním prostředí probíhají sukcesní změny méně intenzivně, ale i zde už je situace 
kritická. Bez vhodného režimu (pastva, sečení), populace Sphenoptera substriata za-
nikne i zde. Znojemské lokality byly zatím ušetřeny zániku díky výjimečným, antro-
picky podmíněným okolnostem (sukcesní plocha na dně vytěženého kamenolomu, 
vojenský management na bývalém tankodromu, včetně občasných požárů, občasná 
pastva atd.).

Doba výskytu: Výskyt imág byl zjištěn v průběhu jednoho měsíce, od 20. června do 
20. července.

ohrožení  a  ochrana: Druh je na všech známých lokalitách kriticky ohrožen, což 
souvisí s vysokými nároky na kvalitu biotopu, se zranitelností a malou plochou 
vhodných stanovišť a s perspektivou vývoje tamní vegetace. Silný úbytek jihomo-
ravské populace Sphenoptera substriata je (jako u předešlého druhu) způsoben pře-
devším zánikem krátkostébelných stepí s výskytem živných rostlin (Dianthus sp.). 
Mechanizmus zániku souvisí s absencí dřívějšího hospodaření (pastva, mozaiková 
seč trávníků, narušování půdního povrchu atd.), eutrofizací prostředí a zarůstáním 
lokalit. Pro zachování populace druhu platí víceméně stejné zásady péče o biotopy, 
jaké jsou uvedeny pro předešlý taxon Sphenoptera antiqua antiqua. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se imága vyskytují od konce června do konce července, je vhodné 
omezit pastvu před vylíhnutím imág a v době jejich výskytu.

Trachypteris picta decostigma (Fabricius, 1787)
Ostatní lokality: hostim, (6961c), ?, lgt. Senc A., det. Trávníček D., coll. MJVM, 1 ex.; hrabě-
tice, Trávní Dvůr, (7264), 22. 6. 1993, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; „u Znojma“ (Fleischer 
1927–30).

rozšíření: Západní část severoafrické mediteránní oblasti, jižní oblasti západní 
Evropy od Portugalska po Itálii, jižní oblasti střední Evropy, Balkán, Malá Asie, 
Ukrajina, teplé oblasti evropského Ruska, Blízký východ, Zakavkazí. V Česku se 
vyskytuje v teplých oblastech Jihomoravských úvalů, např. u Hodonína (holomčík 
2010), „Z jižní Moravy u Znojma“ jej uvádí už Fleischer (1927–30). Největší popu-
lace žije na Břeclavsku, např. u Lednice, Lanžhota a Břeclavi (Bílý 1996), v Kančí 
oboře u Břeclavi, u Strachotína a Pasohlávek (lgt. et coll. M. Škorpík), u Pouzdřan 
a Mušova (lgt. et coll. J. Vávra). Byl sbírán i u Kostic u Lanžhota a Mikulčic (lgt. et 
coll. J. Procházka) a u Louky nad Veličkou (lgt. et coll. J. Habarta). V poslední době 
byl na Znojemsku nalezen pouze jednou na Travním Dvoře. Starý nález z Hostimi 
(lgt. A. Senc) lze dnes již těžko ověřit vzhledem k rozsáhlým změnám v krajině, vy-
loučit jej ale nelze.
předpokládaný výskyt na znojemsku: Je pravděpodobné, že populace Trachypte-
ris picta decostigma obývá úzký pruh porostů měkkého luhu podél Dyje mezi Zno-
jmem a Travním Dvorem a některé vhodné biotopy i mimo tuto oblast (např. Lužný 
les, Božicko a nivu Jevišovky u Lechovic a Oleksovicko).

Biologické poznámky: Na všech výše zmíněných lokalitách se vyskytují poslední 
fragmenty měkkého luhu a jsou zde nahrazovány kulturami hybridních topolových 
kultivarů. Původní druhy topolů, které byly v nivách větších toků zastoupeny topo-
lem černým (Populus nigra), topolem bílým (P. alba) a topolem osikou (P. tremula), 
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jejich populace byly natolik zdecimované, že Trachypteris picta decostigma byl 
nucen adaptovat se na náhradní podmínky vysazovaných monokultur hybridních to-
polových kultivarů. Na Travním Dvoře naletovalo za plného slunečního svitu okolo 
poledne, větší množství imag na čerstvě vytěžené dřevo v ploše holoseče (M. Škor-
pík observ.). Samice kladly vajíčka do štěrbin borky kmenů hybridních topolů a by-
lo pozorováno i páření. Fleischer (1927–30) uvádí, že taxon žije na jižní Moravě 
u Znojma a jinde na lipovém dřevě. J. Habarta vychoval imágo z vyvráceného kme-
ne vrby (Salix sp.) v lužním galeriovém porostu v nivě Veličky. 

Doba výskytu: Jediné zjištěné pozorování připadá na třetí dekádu června.

ohrožení  a  ochrana: Ohrožení zatím není možno vyhodnotit. Vzhledem k malé 
ploše vhodných biotopů je případná populace Trachypteris picta decostigma zrani-
telná lesnickou činností v lužních porostech. Ochrana může být jedním z důsledků 
realizace revitalizačních úprav v nivách větších řek, spojené s posunutím ochran-
ných protipovodňových hrází dále od koryta toku. Taková opatření umožňují přiro-
zený vývoj říční nivy s regenerací porostů měkkého luhu. V místech nálezu je nutno 
zachovat a chránit bohatě strukturované porosty měkkého luhu s okrajovými a soli-
terními topoly.

Trachys fragariae Bristout de Barneville, 1874

NP Podyjí: Čížov, 28 – Hardeggská stráň, (7161), 21. 8. 1995, lgt. Hájek J., det. Bílý S., coll. 
NMP, 1 ex.; Čížov, 26 – Kozí stezky, (7161), 22. 7. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; Čížov, 
100 – stráň nad Klotildou, (7161), 10. 5. 1999, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Čížov, 23 – Lou-
ka pod Klotildou, (7161), lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 36 – Vraní skála, 
(7161), 12. 5. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 10. 6. 2000, 
lgt., coll. Křivan V., det. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 78 – Staré vinice, (7162), 7. 8. 2007, lgt., 
det., coll. Vávra J., 1 ex.; havraníky, 93 – 1 km Z od obce, (7162), 22. 5. 2002, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 4 ex.; havraníky, 93 – u rybníka, (7161), 10. 6. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; 24. 7. 2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 1 ex.; havraníky, 77 
– vřesoviště, (7162), 9. 6. 2000, lgt., det., coll. Kletečka Z., 1 ex.; popice, 77 – vřesoviště, (7162), 
4. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 10. 6. 
1989, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 6. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 
2 ex.; 25. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 20. 6. 1990, lgt. Kobylák M., det. Škorpík M., 
coll., JMM, 1 ex; 29. 4. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 29. 4. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 
1 ex.; 4. 5. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 
20. 6. 1988, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 13. 4. 1989, lgt. Svoboda P., det., coll. Škorpík M., 
2 ex.; 4. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.

Ostatní lokality: Černín, Černínské kopce, (7062), 8. 7. 2007, lgt., coll. Stejskal R., det. Škor-
pík M., 1 ex.; hevlín, Hevlínské jezero, (7264a), 3. 8. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; jaro-
slavice, step u státní hranice, (7263), 1. 5. 2003, lgt. Hájek J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lubni-
ce, Lubnické stráně, (7059d), 4. 6. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 10 ex. (in pit fall trap); mašovi-
ce, PP Šafářka, (7161b), 22. 5. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; mikulovice, (7062b), 5. 5. 
1993, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 5 ex.; miroslav, NPP Miroslavské kopce, (7063), 23. 6. 2005, 
lgt., det. Křivan V., coll. JMM, 1 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 1. 5. 2009, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 2 ex.; načeratice, Střebovský kopec, (7162d), 19. 5. 2005, lgt. Křivan V., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; tasovice, kamenolom, (7162d), 5. 2005, lgt. Křivan V., det., coll. Škor-
pík M., 1 ex.; Vevčice, Vevčická stráň, (7062), 1. 5. 2001, lgt., det., coll. Škorpík M., 9 ex.; 10. 5. 
2003, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.
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rozšíření: Stepní a lesostepní oblasti západní Evropy od Portugalska přes Itálii po 
Německo, střední Evropa, Balkán, jižní Ukrajina a jižní Rusko. V Čechách se vysky-
tuje na xerotermních biotopech v celém území až do pahorkatin (Bílý 2002). V zá-
padních Čechách nalezen např. na Plzeňsku u Krkavce, Březového vrchu a Sulkova 
(kletečka 1980), u Horažďovic (kejval et al. 2008) a u Starého Plzence (lgt. et coll. 
M. Škorpík). Ve středních Čechách např. v Českém krasu (Špryňar et al. 2003), na 
Křivoklátsku (réBl 2010), na Sedlčansku (TrMal 2008) a na Cecemíně u Všetat (lgt. 
et coll. M. Škorpík). V severních Čechách např. v Lounském Středohoří a u Žatce 
(coll. M. Škorpík), ve východních Čechách zjištěn v Hradci Králové (MikáT et al. 
1999) a chocni (Poláček 1977). V jižních Čechách např. v Budějovické a Třeboň-
ské pánvi, u Rožmitálu (coll. M. Škorpík), na Písecku a Dačicku (kletečka 2009). 
Zjištěn v Písku, Sezimově Ústí, ve Veselí nad Lužnicí, v Červeném Hrádku a Křemži 
(vše kletečka 2009), též v Panské Lhotě u Dačic (křivan, stejskal 2009). Na Mo-
ravě např. v Ostrově u Macochy (haMeT et al. 2009), v Pouzdřanech (lgt. M. Škor-
pík), v PR Jalovcová stráň u Nedašova, v PP Cestiska u Březové pod Lopeníkem 
(vše konvička, vávra 2008), u Prakšic a Malé Vrbky (lgt. et coll. L. Kandrnál), 
u Velké nad Veličkou a u Javorníka nad Veličkou (lgt. et coll. J. Habarta), dále u Bílé 
Vody (lgt. et coll. R. Gabriš), u Říkonína (hruŠka et al. 1995), a u Štramberka ( lgt. 
et coll. J. Vávra). Trachys fragariae je rozšířen na Znojemsku všude tam, kde je vět-
ší koncentrace xerotermních biotopů s výskytem živných rostlin. Na vhodných leso-
stepních lokalitách s druhově bohatší vegetací na svazích údolí Dyje proniká daleko 
proti proudu řeky, kde byl zatím zjištěn až po Hardegg (obr. 15).
předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Další lokality výskytu Trachys fragari-
ae lze hledat v xerotermních krátkostébelných širokolistých trávnících s bohatým 
výskytem jahodníků v údolích všech řek Znojemska, v Krhovickém krystaliniku, 
v okolí Jaroslavic i na podhoří Českého masívu směrem k Brnu.
Biologické poznámky: Preferuje krátkostébelné, zachovalé, stabilní trávníky, 
s kompaktními porosty jahodníků. Bílý (2002) uvádí jako živné rostliny jahodník 
obecný (Fragaria vesca) a jahodník trávnici (F. viridis). Imága byla zjištěna též na 
jahodníku truskavci (F. moschata) (lgt. M. Škorpík). Bílý (2002) uvádí, že vývoj 
probíhá i v mochnách, např. ve druzích Potentilla recta a P. anserina. To potvrzu-
je nález Kletečky z Havranického vřesoviště (viz výše), který sbíral tento druh na 
mochně stříbrné (Potentilla argentea). Na tužebníku obecném (Filipendula vulgaris) 
byla imága zjištěna na Olomoucku (I. Jeniš pers. comm.). Brouci zřejmě nízko při 
zemi přeletují, jelikož padají do miskových pastí (např. šest imág během jediného 
dne do čtyř pastí ve svahu Kozích stezek v NP Podyjí v roce 2009).
Doba výskytu: Imága byla sbírána od poloviny dubna do konce srpna na živných 
rostlinách, s maximem výskytu v květnu. Nejméně nálezů z výše uvedených dat při-
padá na červen.
ohrožení a ochrana: Aktuálně není Trachys fragariae na lokalitách výskytu ohro-
žen. Biotop s vhodnou vegetací xerotermních trávníků a výskytem živných rostlin 
je na Znojemsku poměrně častý a nalezneme jej jak na bazickém, tak na kyselém 
podkladě. Účinnými opatřeními konzervace optimálního stavu biotopu jsou kosení 
a řízená pastva vybraných částí lokalit, výřez náletových dřevin, likvidace expanz-
ních a invazních rostlin.
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Trachys minutus minutus (linnaeus, 1758)
NP Podyjí: podmyče, 3 – U Jejkala, (7160), 17. 5. 1997, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 
1 ex.; vranov nad dyjí, 103 – zámek, (7160), 8. 5. 1998, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; vranov 
nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 27. 5. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 6. 1995, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 27. 5. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 
1 ex.; 17. 7. 1996, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; Čížov, 9 – Ledové sluje, (7161), 16. 5. 2001, lgt., 
det., coll. Kraus Z., 1 ex.; Čížov, 17 – Keple, (7161), 25. 6. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 
lukov, 33 – Pyramida, (7161), 7. 7. 1991, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; lukov, 38 – Příčky, 
(7161), 22. 7. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 45 – Barák, (7161), 1. 6. 1996, 
lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 12. 6. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; podmolí, 97 – Podmolí 
env., (7161), 17. 5. 1997, lgt., coll. Mráček Z., det. Bílý S. 1 ex.; hnanice, (7162), 18. 5. 1993, lgt. 
Mráček Z., det. Bílý s., coll. JMM, 1 ex.; hnanice, 88 – Devět mlýnů, (7161), 28. 5. 1996, lgt., 
det., coll. Rébl K., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 12. 5. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
1996, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 8. 6. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 25. 4. 2001, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 2 ex.; havraníky, 71 – Nad Papírnou, (7161), 5. 7. 1991, lgt., det., coll. Mikát M., 
1 ex.; hnanice, 80 – Baštův mlýn, (7161), 20. 6. 1996, lgt., det. Hájek J., coll. JMM, 1 ex.; hnani-
ce, 81 – u roty, (7161), 15. 7. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 78 – Staré vinice, 
(7161), 5. 7. 1994, lgt., det. coll. Mikát M., 1 ex.; 30. 5. 1996, lgt., det., coll. Rébl K., 1 ex.; 18. 7. 
1999, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské terasy, (7162), 18. 6. 

Obr. 15. Nálezy Trachys fragariae.
Fig. 15. Findings of the Trachys fragariae.



256

1991, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 13. 6. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 
24. 5. 1995, lgt., det. coll. Hozman P., 1 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 7. 6. 
1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 10. 6. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 12. 8. 1993, 
lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.

Ostatní lokality: blížkovice, Znojemský les, (7060), 5. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 
2 ex.; 6. 1992, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1994, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1995, lgt., 
det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 6. 1995, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; 5. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 
1 ex.; 6. 1997, lgt., det., coll. Vláčil V., 1 ex.; hevlín, Hevlínské jezero, (7264a), 3. 8. 2006, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; moravský krumlov, skládka za nádražím, (6964c), 25. 6. 1986, lgt., 
det., coll. Pecina R., 1 ex.; načeratice, Načeratický kopec, (7162 d), 22. 6. 2009, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 2 ex.; Těšetice, severně od vodní nádrže, (7162 b), 5. 6. 1986, lgt., coll., Mikát M., 
det Bílý S., 1 ex.; Vevčice, (7062 a), 29. 8. 1963, lgt. Pospíšilová L., det. Škorpík M., coll. MZM, 
1 ex.; lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; vrbovec, Vrbovecký rybník, (7262b), 2. 10. 2008, lgt., det., 
coll. Křivan V., 1 ex.; Znojmo, (7162), 1920, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1926, lgt. ?, det. 
Bílý S., coll. JMM, 1 ex.; 1932, lgt. ?, det. Bílý S., coll. JMM, 1 ex.

rozšíření: Rozšířen v celé palearktické oblasti od Portugalska přes celou západ-
ní Evropu (včetně Velké Británie), střední a severní Evropu, Balkán, Malou Asii, 
Blízký východ, Ukrajinu a Evropské Rusko, Zakavkazí, Irán, přes celou Sibiř až na 
Dálný východ a do Mongolska. Jeho areál se do značné míry překrývá s areálem 
vrby jívy (Salix caprea) viz Úradníček (2009), nedosahuje však jeho okrajových 
oblastí, zejména na severu a na východě. V Česku se vyskytuje všude, kde rostou 
jeho živné dřeviny, včetně pahorkatin a nižších horských poloh a jde o jednoho 
z nejobecnějších krasců u nás. V západních Čechách žije např. na Plzeňsku u Bolev-
ce, na Březovém vrchu, v Plzni-Božkově, u Březiny, Klabavy a Rokycan (kletečka 
1980). Ve středních Čechách byl zjištěn např. v Praze-Malešicích (reJzek 2010), na 
Sedlčansku (TrMal 2008), na Křivoklátsku (réBl 2010), v Českém krasu (Špryňar 
et al. 2003), na Kokořínsku (honců 2006) a na Slapech (coll. M. Škorpík). V sever-
ních Čechách žije např. u České Lípy, Bořetína a Okřešic (honců, kaŠPar 2007) 
a u Mimoně (coll. MCL). Ve východních Čechách zjištěn např. u Přelouče (MikáT et 
al. 2004), v Hradci Králové (MikáT et al. 1999), v Krkonoších (oBenBerGer, 1952), 
v Kosoříně, Trusnově, Dvořisku, Jaroslavi, Skořenicích, Chocni, Letohradě, Ústí 
nad Orlicí, Žamberku a Plchůvkách (vše Poláček 1977), u České Skalice (MikáT 
2007), a na Broumovsku (haMeT, vancl 2005). V jižních Čechách žije např. v Bo-
rotíně, Blatné, Táboře, Písku, Štědroníně, Vráži, Strakonicích, Českých Budějovi-
cích, Třeboni, Veselí nad Lužnicí, Vodňanech, Bechyni, Kaplici, Nových Hradech 
(vše kletečka 2009), a též u Vráže u Písku (lgt. et coll. M. Škorpík). Na Moravě byl 
zaznamenán např. v Ostrově u Macochy (haMeT et al. 2009), v Říkoníně (hruŠka et 
al. 1995), v Huslenkách (konvička 2010b), Velké nad Veličkou a Hodoníněna (lgt. 
et coll. J. Habarta). Na Břeclavsku zjištěn u Lednice, Ladné a Podivína (Bílý 1996). 
Zjištěn byl též u Silůvek a Veselí nad Moravou (lgt. et coll. M. Škorpík), v Rojetíně 
a na lokalitě Kameníky u Úval (coll. MZM), v Kunovicích, Buchlovicích, Nedako-
nicích, Bzenci a Hluku (lgt. et coll. L. Kandrnál). Na Znojemsku je značně obecný 
a rozšířený, na vhodných biotopech je hojný.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Díky relativní hojnosti, může být Trachys 
minutus minutus nalezen kdekoli na živných dřevinách, pokud jsou dostatečně oslu-
něné. Jde např. o chráněné okraje listnatých porostů, skupinovou a soliterní zeleň 
atd.
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Biologické poznámky: Na Znojemsku byly nalezeny miny s larvami v listech lípy 
velkolisté (Tilia platyphyllos), širokolistých vrb (Salix caprea, S. cinerea), a jilmů 
(Ulmus laevis, U. minor), nejhojněji v listech jív (vše M. Škorpík observ.). Bílý 
(2002) uvádí jako další živné dřeviny javor babyku (Acer campestre), lísku (Corylus 
avellana), vrbu bílou (Salix alba), vrbu ušatou (S. aurita), vrbu černající (S. myrsini-
folia) a lípu srdčitou (Tilia cordata). kletečka (2009) zmiňuje jako živnou dřevinu 
rovněž olši lepkavou (Alnus glutinosa). Imága aktivují za teplého počasí na listech 
mateřských rostlin. Nejčastějším biotopem jsou bohatě strukturované porosty, eko-
tonové partie lesních okrajů, skupinová a soliterní zeleň. Listy nesoucí miny larev 
bývají vždy dostatečně osluněné. 

Doba výskytu: Zjišťován od první dekády května do konce srpna s maximem vý-
skytu ve druhé půli června.

ohrožení a ochrana Trachys minutus minutus není na Znojemsku ohrožen. Opatře-
ním jeho ochrany je zachování bohaté krajinné struktury se soliterní, liniovou a sku-
pinovou zelení výše zmíněných druhů živných dřevin. Význam má ochrana osluně-
ných okrajových partií porostů listnatého lesa.

Trachys problematicus obenberger, 1918
NP Podyjí: Čížov, 28 – step pod Hardeggskou vyhlídkou, (7161), 30. 7. 2006, lgt. Klekner M. 
et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 2 ex.; lukov, 31 – Sloní hřbet, (7161), 22. 7. 1998, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; hnanice, 87 – Fládnitzká chata, (7161), 13. 7. 1995, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; podmolí, 52 – Šobes, (7161), 3. 6. 1994, lgt., det. coll. Mikát M.,2 ex.; 15. 7. 
1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 10. 5. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 5. 1999, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 2 ex.; 16. 4. 2000, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. 
Křivan V., 1 ex.; 25. 6. 2001, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišťské 
terasy, (7162), 10. 6. 1989, lgt. Kobylák J., det. Škorpík M., coll. JMM, 3 ex.; 9. 7. 1989, lgt., det. 
Kraus Z., coll. JMM, 1 ex.; 10. 8. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M. 1 ex.; 6. 7. 1989, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 18. 6. 1990, lgt., det. Kraus Z., coll. JMM, 2 ex.; 20. 6. 1990, lgt. Kobylák J., 
det. Škorpík M., coll. JMM, 2 ex.; 10. 7. 1991, lgt., det., coll. Rozsíval M., 1 ex.; 4. 1993, lgt., det., 
coll. Kraus Z., 1 ex.; 7. 1993, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 29. 4. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 
5 ex.; 30. 5. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 13. 7. 1995, lgt., det., coll. Škorpík M., 1ex.; 
11. 6. 2000, lgt., det., coll. Kletečka Z., 2 ex.; 11. 6. 2000, lgt., det., coll. Křivan V., 5 ex.; 20. 6. 
2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 5 ex.; 28. 7. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 6 ex.; 20. 8. 2003, lgt., 
coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 1 ex.; 7. 5. 2004, lgt. Stejskal R., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Zno-
jmo-hradiště, 61 – nad lomem, (7162), 5. 7. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 25. 7. 1989, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 5 ex.; 10. 8. 1989, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 29. 4. 1994, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 5 ex.; 9. 6. 2000, lgt., det., coll. Škorpík M., 16 ex.; 30. 5. 2008, lgt. Stejs-
kal R., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; Znojmo-sedlešovice, 69 – Kraví hora, (7162), 11. 6. 2000, 
lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.

rozšíření: V západní Evropě existuje izolovaná arela v Dánsku. Dále žije ve střed-
ní Evropě, v Itálii, na Balkáně, teplé části Ukrajiny, jižní části evropského Ruska 
a v Zakavkazí. Jde o druh s kaspicko-evropským rozšířením (Bílý 2002). V Česku 
se vyskytuje na lesostepních lokalitách středních Čech u Prahy, v Českém krasu, na 
Křivoklátsku, v Českém Středohoří aj. Je znám z více lokalit v Pražské kotlině, např. 
z Podbabských skal, Sedleckých skal, z Bohnic, z Dolní Šárky a Radotína (strejček 
2005), z Prahy-Suchdola (reJzek 2010) a z Prahy-Tróje (coll. M. Škorpík). Na Kři-
voklátsku byl zjištěn na lesostepních lokalitách v údolí Berounky od Račic po Kři-
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voklát (lgt. et coll. J. Marek). Z jižních Čech je znám pouze nejistý údaj ze Šumavy 
(kletečka 2009). Na jižní Moravě je nalézán v lesostepních biotopech a okrajích 
teplomilných doubrav na jižních svazích, nejčastěji na hranici úvalú a pahorkatin. 
Je znám z jižních svahů jihomoravské pahorkatiny od Kobylí (coll. M. Škorpík). 
Na Znojemsku byl dosud nalezen pouze v NP Podyjí, a to v jeho střední a východní 
části.

předpokládaný  výskyt  na znojemsku: Stanoviště vyhovující tomuto druhu se 
vyskytují na horních hranách údolí Oslavy, Jihlavy a Rokytné v místech, kde jsou 
dosud zachovány lesostepní biotopy. Jde např. o okolí Moravského Krumlova a Ro-
kytné, okolí Senorad, údolí Únanovky, některé okrajové partie polesí Purkrábka 
a okraje Krumlovského lesa.

Biologické poznámky: Jeho stanovištěm v NP Podyjí jsou především exponované 
lesostepní partie na horní hraně dyjského údolí, zejména na místech s živnějším 
substrátem a bohatší bylinnou vegetací. Jeho živnou rostlinou je čistec přímý (Sta-
chys recta), kterou uvádí např. strejček (2005). Druhým typem biotopu kde byl 
Trachys problematicus zjištěn, jsou lesní okraje doubrav s teplomilnou vegetací na 
jihovýchodní hranici NP. Imága sedají na živné rostlině již od poloviny dubna a prv-
ní generace se může líhnout (dle počasí), již koncem května. Pro sezónní dynamiku 
jsou uváděny dva vrcholy výskytu imág (Bílý, 2002). Z živných rostlin byl smýkán 
i v druhé polovině srpna. Jeho výskyt na Znojemsku se dá očekávat v celé oblasti 
Praebohemika, např. v okolí Moravského Krumlova, na svazích říčních údolí, na vý-
chodních svazích Krumlovského lesa atd.

Doba výskytu: Data postihují období od poloviny dubna do poslední třetiny srpna. 
Na zdejších lokalitách byl zaznamenán výrazný vzestup početnosti v červenci, kdy 
se líhnou dospělci nové generace z červnových snůšek. Přestože v té době jsou již 
živné rostliny na konci své vegetace s množstvím nekróz a povadlých listů, imága na 
nich sedají někdy ve větším počtu.

ohrožení a ochrana: V NP Podyjí není Trachys problematicus ohrožen, protože lo-
kality leží v těch částech NP, kde je možno blokovat sukcesi dřevin biotechnickými 
zásahy. Ochrana biotopů spočívá v zachování osluněných, členitých lesních okrajů, 
světlin a lesostepních lokalit na bohatších substrátech s výskytem čistce přímého 
v lemových společenstvech. Zásahy směřují k prostorovému rozrůzňování lesních 
okrajů, výřezem vybraných dřevin. Na vytipovaných místech je možná i extenzivní 
pastva.

Trachys puncticollis rectilineatus abeille de perrin, 1900
NP Podyjí: hnanice, 94 – intravilán, (7161 – 7162), 6. 2008, lgt., det., coll. Kraus Z., 5 ex. (ex lar-
vae); havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 22. 4. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 6 ex.; 26. 8. 2002, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 3 ex.; havraníky, 93 – silnice před obcí, (7162), 1. 4. 2002, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 1. 5. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 28. 5. 2006, lgt., det., coll. Kraus Z., 
12 ex. (ex larvae); popice u Znojma, 77 – vřesoviště, 20. 5. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
konice, 75 – PP Pustý kopec u Konic, (7162), 14. 5. 2004, lgt., coll. Stejskal R., det. Škorpík M., 
1 ex. 
Ostatní lokality: načeratice, Načeratický kopec, (7162d), 12. 5. 2009, lgt., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; nový šaldorf, 1 km JV od obce, (7162c), 11. 5. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 11. 5. 
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2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Těšetice, Purkrábka, 5. 2000, lgt., coll. Mráček Z., det. Ku-
báň V., 1 ex.

rozšíření: Francie, Itálie, jižní Německo, jižní část střední Evropy, Balkán včet-
ně Rumunska, jižní Ukrajina a jižní Rusko. V Česku velmi vzácný a omezený na 
nejteplejší regiony jižní Moravy. Pozoruhodný údaj z Mohelna (lgt. M. Mikát, det. 
V. Kubáň) svědčí o průniku z panonského regionu do nitra Praebohemika. Mimo 
Znojemsko byl zjištěn na Břeclavsku, na Pavlovských vrších (Bílý 1996, též coll. 
MZM). Na Znojemsku je znám zatím z pěti lokalit ležících na okrajovém svahu 
Českého masívu, jež nejsou od sebe příliš vzdáleny.

předpokládaný výskyt na znojemsku: Dá se předpokládat, že v teplé, východní 
části okresu Znojmo bude Trachys puncticollis rectilineata rozšířen na dalších, a to 
i na ruderalizovaných, polosynantropních lokalitách např. v okrajích zastavěných 
částí obcí, u dopravních staveb, aj.

Biologické poznámky: Typickým biotopem je teplomilný trávník vykazující určitý 
stupeň ruderalizace, přičemž podmínkou výskytu populace je přítomnost živné rost-
liny – svlačce rolního (Convolvulus arvensis). Jako jedinou známou živnou rostlinu 
uvádí svlačec Bílý (2002). K dispozici je zde zatím jen málo nálezů, z nichž větši-
na připadá na první polovinu května, kdy rostliny svlačce mají maximální vitalitu, 
kvetou a dosud nejsou pohlceny vyšší bylinnou vegetací. V té době se imága páří 
(M. Škorpík observ.) Nález od Havraníků ze začátku dubna (lgt. et coll. M. Škorpík, 
viz výše) přísluší zcela jistě přezimujícímu jedinci, neboť v té době byly živné rost-
liny ve vegetačním klidu a nadzemní pletiva ještě nebyla ve stádiu růstu. Malý počet 
nálezů zde zatím neumožňuje odhad sezónní dynamiky populace. Na vhodných bi-
otopech bude ale s největší pravděpodobností nalezena druhá generace s výskytem 
imág v letních měsících.

Doba výskytu: Od začátku dubna do konce srpna.

ohrožení a ochrana: Ohrožení není dosud možno vyhodnotit. Trvalé přežití popu-
lací vyžaduje zachování krajinné struktury s mozaikou nevyužívaných ploch např. 
úhorů, zanedbaných okrajů sídel, ekotonů stepní vegetace a mezí všude tam, kde 
roste poloruderální xerotermní vegetace s výskytem živné rostliny. Lokality Tra-
chys puncticollis rectilineata jsou ničeny především likvidací výše popsaných ploch 
a struktur při intenzifikaci zemědělské výroby, zvelebování sídel atd. Na východním 
okraji NP Podyjí vznikly nové lokality v okrajích zatravněných výběhů pro pastvu 
koní, likvidací křovin na stepních mezích, atd.

Trachys scrobiculatus kiesenwetter, 1857
NP Podyjí: vranov nad dyjí, 5 – Braitava, (7160), 9. 6. 2004, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; Čí-
žov, 29 – louka pod Hardeggem, (7161), lgt. Stejskal R., det., coll., Škorpík M., 1 ex.; hnanice, 
87 – u Fládnitzké chaty, (7161), 19. 6. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 2 ex.; 15. 6. 2003, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 2 ex.; podmolí, 52 – Šobes, 3. 5. 2005, lgt. Křivan V., det., coll. Škorpík M., 
1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 22. 4. 2002, lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; 30. 8. 2002, 
lgt., det., coll. Kraus Z., 1 ex.; havraníky, 93 – příkop silnice, (7162), 19. 6. 2002, lgt., det., coll. 
Škorpík M., 1 ex.; 23. 6. 2002, lgt., det. Kraus Z., coll. Škorpík M., 2 ex.; 15. 6. 2003, lgt., det., 
coll. Škorpík M., 1 ex.; 3. 7. 2005, lgt., det., coll. Vávra J., 1 ex.; znojmo-hradiště, 61 – Hradišť-
ské terasy, (7162), 1993, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.; 29. 4. 1994, lgt., det., coll. Bílý S., 1 ex.
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Ostatní lokality: božice, u nádraží (rybník Z od silnice), (7163d), 20. 6. 2009, lgt., det., coll. Kři-
van V., 1 ex.; božice, S okraj obce u mokřadu, (7163d), 7. 5. 2010, lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex.; 
jaroslavice, 2 km JZ od obce, (7263), 26. 4. 2003, lgt., det., coll. Křivan V., 7 ex.; 26. 4. 2003, lgt., 
det., coll. Škorpík M., 4 ex.; 1. 5. 2003, lgt. Hájek J., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 1. 5. 2003, lgt. 
Reiter A., det. Škorpík M., coll. JMM, 3 ex.; 1. 5. 2004, lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.; miku-
lovice, obec, (7062b), 28. 4. 2010, lgt., det., coll. Kraus, 3 ex.; Znojmo, Na Vyhlídce 5, zahrada, 
(7162a), 11. 5. 2010, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.

rozšíření: Druh s centrem rozšíření v západní a střední Evropě. Rozšíření v Česku 
není známé a literárně podchycené, protože jeho bionomie byla poznána teprve v ne-
dávné době a Trachys scrobiculata je přehlížen. V západních Čechách byl zjištěn 
u Sulkova na Plzeňsku (kletečka 1980), ve středních Čechách např. v PR Zvolská 
Homole u Vraného nad Vltavou (Pecina 1980) a v Praze-Bohnicích (coll. M. Škor-
pík). V severních Čechách na Českolipsku v Hradčanské pahorkatině (kral 1915), 
ve východních Čechách u Třebechovic (Poláček 1977) a v jižních Čechách zjištěn 
v Českých Budějovicích (kletečka 2009). Na Moravě a ve Slezsku např. ve Sviad-
nově (nohel 1976), v Bystřici nad Olší (szoPa 2007), na Vysočině v Chaloupkách 
u Kněžic (křivan, stejskal 2009) a Vladislavi (lgt. et coll. V. Křivan), též např. na 
Závisti u Lipůvky a u Veverské Bytýšky (lgt et coll. V. Kubáň). Na Břeclavsku byl 
zjištěn na Pavlovských vrších v Soutěsce a na Děvíně (Bílý 1996). Na Znojemsku je 
jeho rozšíření zachyceno zatím jen velmi nedostatečně. Dá se však předpokládat, že 
při intenzivním výzkumu bude nalezen na více lokalitách, zejména ve východní části 
Znojemska a podél okraje Českého masívu.
předpokládaný výskyt na znojemsku: Výskyt je možno předpokládat všude tam, 
kde roste na vhodném stanovišti živná rostlina.
Biologické poznámky: Jeho živná rostlina – popenec břečťanolistý (Glechoma he-
deracea) vykazuje velmi širokou ekologickou valenci od pasek v lesních porostech 
dubohabřin, přes ruderální společenstva rumišť a okrajů sídel, extenzivní sady a za-
hrady, lemová společenstva skupin keřů a lesních okrajů až po ekotonové přechody 
do suchých trávníků otevřených stanovišť. Trachys scrobiculata byl v území nalezen 
ve všech výše jmenovaných biotopech. Nepochybně sleduje živnou rostlinu všude 
tam, kde mu mikroklimatické podmínky a dostatečné oslunění listů umožní vývoj, 
např. v okrajích lesních cest. Bílý (2002) uvádí jako další živnou rostlinu popenec 
chlupatý (Glechoma hirsuta), který roste ve světlých listnatých lesích.

Doba výskytu: I při malém počtu údajů ze Znojemska rozpětí nálezů zahrnuje data 
od poslední dekády dubna do konce srpna. To podporuje možnost, že na vhodných 
lokalitách se vyvíjejí dvě generace do roka.

ohrožení a ochrana: Ohrožení biotopů a tím i populací souvisí především se za-
růstáním neudržovaných ploch křovinami. Živná rostlina často roste v lemových 
společenstvech křovin a rozšiřující se polykormón dřeviny ji vytlačuje. Vhodným 
opatřením je mozaikové vyřezávání keřů a pastva.

Trachys troglodytes troglodytes gyllenhal, 1817
NP Podyjí: havraníky, 93 – 1 km Z od obce, (7162), 2. 7. 1997, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
27. 7. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; havraníky, 77 – vřesoviště, (7162), 23. 7. 2006, lgt. 
Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klekner M., 9 ex.; 24. 7. 2006, lgt. Klekner M., Navrátilo-
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vá I., det., coll. Klekner M., 6 ex.; 29. 7. 2006, lgt. Klekner M. et Navrátilová I., det., coll. Klek-
ner M.,4 ex.; havraníky, 77 – pod Z sadem, (7161), 3. 8. 2006, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.

Ostatní lokality: Dyjákovičky, Ječmeniště, (7262b), 20. 6. 1994, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; 
13. 7. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 8 ex.; 7. 8. 2002, lgt., det., coll. Škorpík M., 14 ex.; 6. 9. 
2004, lgt. Stejskal R., det., coll. Křivan V., 1 ex.; lubnice, Lubnické stráně, (7059d), 4. 6. 2010, 
lgt., det., coll. Křivan V., 1 ex. (in pit fall trap); miroslav, NPP Miroslavské kopce (U letiště), 
(7063d), 20. 7. 2005, lgt., det., coll. Škorpík M., 1 ex.; skalice, Stříbrný vrch, (7063b), 19. 7. 1998, 
lgt., det. Škorpík M., coll. JMM, 1 ex.; 19. 7. 1998, lgt., det., coll. Škorpík M., 3 ex.; 12. 7. 2002, 
lgt., det., coll. Škorpík M., 6 ex.

rozšíření: Západní Evropa od Francie a Švýcarska přes Velkou Británii, státy Bene-
luxu, Dánsko, Pobaltí, jižní Švédsko, Itálii, střední Evropu, Balkán, Ukrajinu, evrop-
ské Rusko, a Blízký východ. V Česku je jeho rozšíření nedostatečně známé. V zá-
padních Čechách žije např. v PP Dominova skalka u Bečova nad Teplou (kejval et 
al. 2008), ve středních Čechách např. v Příbrami (kletečka 2009) a v Čelákovicích 
(coll. M. Škorpík). V severních Čechách zjištěn např. u Bezdězu (kral 1915), v PR 
Stroupeč u Žatce (lgt. et coll. M. Škorpík) u Stadic u Ústí nad Labem (coll. MCL) 
a v Zákupech, ve východních Čechách např. v Hradci Králové (MikáT et al. 1999). 
V jižních Čechách publikován z více lokalit okolo Českého Krumlova, Písku a Vese-
lí nad Lužnicí (vše kletečka 2009). Na Moravě byl zjištěn např. u Olomouce (rei -
Ter 1870), v Ostrově u Macochy (haMeT et al. 2009), na Břeclavsku v Milovicích 
(Bílý 1996), v PR Liščí Vrch u Sedlece na Mikulovsku (vše lgt. M. Škorpík), v PR 
Horky u Milotic na Kyjovsku, u Krumvíře, v NPR Větrníky u Letonic, v PR Zázmo-
níky u Bořetic (coll. M. Škorpík), v PR Kamenný Vrch u Kurdějova (miny s larvami 
M. Škorpík observ.), v PR Rešovický zlom u Rešovic, v PP Hochberg u Popic, a na 
Předních Kopaninách u Hustopečí (vše coll. MZM). V Bílých Karpatech zjištěn 
v NPR Zahrady pod Hájem u Velké nad Veličkou, v PR Machová u Javorníku, NPP 
Bůrová u Suchovských Mlýnů (vše konvička, vávra 2008), u Prakšic a u Hluku 
(vše lgt. et coll. L. Kandrnál), u Blatničky a Hluku (lgt. et coll. J. Habarta), u Svince 
a u Pouzdřan (lgt. et coll. J. Vávra), u Velkého Meziříčí (křivan, stejskal 2009). 
Výskyt v oblasti Znojemska není dostatečně podchycen a dá se předpokládat, že 
bude nalezen i na dalších vhodných lokalitách. Všechna čtyři místa výskytu jsou od 
sebe vzdálena a zastupují přírodně rozdílné biotopy.

Biologické poznámky: Všechny známé lokality na Znojemsku jsou v místech se za-
chovalým xerotermním trávníkem a silnou populací živné rostliny, kterou je hlaváč 
žlutavý (Scabiosa ochroleuca). Na všech pěti zjištěných lokalitách Znojemska byl 
Trachys troglodytes troglodytes smýkán pouze z rostlin hlaváče žlutavého (S. ochro-
leuca), který ve výše uvedené studii (Bílý 2002) jako živná rostlina uveden není. 
Nález min s larvami na Ječmeništi a na Stříbrném vrchu (M. Škorpík observ.), však 
tuto živnou rostlinu potvrzuje. Na Havranickém vřesovišti a okolních silikátových 
xerotermních biotopech roste v silné populaci hlaváč šedavý (S. canescens), dosud 
se zde však nepodařilo imága ani miny na této rostlině nalézt a Trachys troglody-
tes troglodytes byl na lokalitě smýkán pouze z hlaváče žlutavého (S. ochroleuca). 
Bílý (2002) uvádí jako živné rostliny též chrastavec lesní (Knautia dipsacifolia), 
chrastavec rolní (K. arvensis), hlaváč fialový (S. columbaria) a hlaváč šedavý (S. ca-
nescens). Za hranicemi studované oblasti na Třebíčsku byl Trachys troglodytes 
troglodytes sbírán chrastavci rolním (K. arvensis) (křivan 2009), který jako živnou 
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rostlinu uvádí (Bílý 2002). Na výše zmíněných jihočeských lokalitách jako je Písek 
a Veselí nad Lužnicí (kletečka 2009) se hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca) ne-
vyskytuje a druh zde žije pravděpodobně na chrastavci rolním (K. arvensis). Další 
publikovaná živná rostlina – hlaváč fialový (S. columbaria) (Bílý 2002) roste jen 
velmi vzácně a ostrůvkovitě jako dealpinní prvek na Pošumavských vápencích a dá-
le na bazických substrátech např. na Džbánu, v Českém krasu, v Českém středohoří 
u Štramberka aj. Mühle (1980) uvádí jako další živnou rostlinu hlavatku (Cephala-
ria sp.). V Česku občas zplaňuje nepůvodní hlavatka obrovská (Cephalaria gigan-
tea). Ve střední Evropě je však pravděpodobnější výskyt na hlavatce transylvánské 
(Cephalaria transsylvanica), která přirozeně zasahuje až na jižní Slovensko. Všech-
ny uvažované rody živných rostlin jsou součástí čeledi štětkovité (Dipsacaceae).

Doba výskytu: Dospělci byli na Znojemsku sbíráni od poslední dekády června do 
první dekády září, s vrcholem výskytu kolem poloviny července. V té době jsou 
rostliny hlaváče žlutavého ve fázi maximálního vzrůstu, bez nekrotických pletiv 
a brouci se zde objevují i v relativně větším počtu.

ohrožení a ochrana: Je ohrožen změnami druhové skladby bylinné vegetace a za-
růstáním lokalit dřevinami. Na místech s bohatým výskytem živné rostliny a zacho-
valou xerotermní vegetací, na lokalitě může být i hojnější. Všechny známé lokality 
Znojemska, jsou součástí již vyhlášených chráněných území (NP Podyjí, PP Stříbrný 
vrch), nebo jsou evidovány jako EVL v Soustavě Natura 2000). V plánech péče o ty-
to lokality musí být obsažen návrh péče vedoucí ke konzervaci teplomilných trávní-
ků s porostem hlaváče žlutavého.

Srovnání fauny krasců České republiky a znojemska

Při vzniku této práce vyplynula potřeba porovnání spektra druhů žijících na území 
celé České republiky s faunou krasců Znojemska zejména proto, aby bylo možno 
udělat si představu o druzích, které lze s různou mírou pravděpodobnosti na Zno-
jemsku očekávat. Pro tento účel bylo nutno sestavit aktuální přehled fauny krasců 
České republiky, doplněný o nedávné taxonomické poznatky a změny v nomenkla-
tuře. Porovnání obou seznamů představuje tabulka I. 

očekávané druhy

Přehled očekávaných druhů vychází z vyhodnocení výše uvedené tabulky. Druhy, 
u nichž byla zvažována možnost nálezu na Znojemsku, byly hodnoceny z hlediska 
jejich nároků na stanoviště, byl zjišťován jejich současný, nebo nedávný výskyt 
v Česku a blízké střední Evropě a zvažovány přírodní podmínky a výskyt reprezen-
tativních stanovišť na Znojemsku.

Hodnocení fauny krasců z hlediska zranitelnosti a ohroženosti jednotlivých dru-
hů podává ŠkorPík (2005) ve zpracování této čeledi pro „Červený seznam ohrože-
ných druhů České republiky“. V této práci je hodnoceno jako v Česku „vymizelé“ 
(regionally extinct in CR) i pět druhů, které obsahuje výše uvedený přehled. Od 
doby vydání Červeného seznamu byl znovu pro naše území potvrzen výskyt dru-
hu Agrilus albogularis nalezený na lokalitě Skalky u Sedlece (Malenovský 2009). 
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Tab. I. Srovnání fauny krascovitých České republiky a Znojemska. Jména dle aktuálně platné no-
menklatury, viz kap. „Metodika“, pořadí texonů dle löBl, sMeTana (2006)
Tab. I. The comparison of the Jewel Beetles´ fauna of the Czech Republic and the Znojmo regi-
on. Recently accepted nomenclature is used in the presented list, sequence of species after löBl, 
sMeTana (2006)

Vysvětlivky: CZ – druhy známé z území České republiky; ZN – druhy s výskytem na Znojemsku; 
ext. – vyhynulý druh, tj. druh, který se nepodařilo v posledních padesáti letech na území Česka na-
lézt, viz též kategorie a kritéria IUCN sesnu Plesník, cepáková (2005); ´ – druhy, které je možno 
na Znojemsku očekávat; i – druh introdukovaný na území ČR.
Explanations: CZ – the species found in the Czech Republic, ZN – the species found in the Znojmo 
region, ext. –  an extinct species, which has not been found in the Czech Republic in the last 50 ye-
ars (see IUCN categories, Plesník, cepáková (2005)), ´ – the species with expected occurrence in 
the Znojmo region; i – the species introduced in the Czech Republic.

no. taxon CZ CZ ext. ZN  ZN ext.

1 Acmaeodera d. degener (Scopoli, 1763) ●  ´ 
2 Acmaeoderella f. flavofasciata (Piler & Mitterpacher, 1783) ●  ● 
3 Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784) ●  ´ 
4 Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) ●  ● 
5 Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761) ● ○ ´ 
6 Dicerca a. aenea (Linnaeus, 1761) ● ○  
7 Dicerca alni (Fischer von Waldh., 1824) ●  ● 
8 Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) ●  ● 
9 Dicerca furcata (Thunberg, 1787) ●  ● 
10 Dicerca moesta (Fabricius, 1794) ●  ● 
11 Perotis lugubris (Fabricius, 1777) ●  ´ 
12 Lamprodila d. decipiens (Gebler, 1847) ●  ● 
13 Lamprodila m. mirifica (Mulsant, 1855) ●  ● ○
14 Lamprodila r. rutilans (Fabricius, 1777) ●  ● 
15 Poecilonota v. variolosa (Paykull, 1799) ●  ● 
16 Sphenoptera substriata Krynicki, 1834 ●  ● 
17 Sphenoptera a. antiqua (Illiger, 1803) ●  ● ○
18 Anthaxia candens (Panzer, 1792) ●  ● 
19 Anthaxia chevrieri Gory & Laporte, 1839 ●  ● 
20 Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789) ●  ● 
21 Anthaxia hackeri Frivaldszki, 1884 ●  ● 
22 Anthaxia manca (Fabricius, 1767) ●  ● 
23 Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) ●  ● 
24 Anthaxia p. podolica Mannerheim, 1837 ●  ● 
25 Anthaxia s. salicis (Fabricius, 1777) ●  ● 
26 Anthaxia s. senicula (Schrank, 1789) ●  ● 
27 Anthaxia semicuprea Küster, 1851 ●  ● 
28 Anthaxia suzannae Théry, 1942 ●  ● 
29 Anthaxia tuerki Ganglbauer, 1886 ●  ● 
30 Anthaxia h. hungarica (Scopoli, 1772) ●  ● 
31 Anthaxia cichorii (Olivier, 1790) ● ○ ´ 
32 Anthaxia m. millefolii (Fabricius, 1801) ● ○ ´ 
33 Anthaxia olympica Kiesenwetter, 1880 ●  ● 
34 Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839 ●  ● 
35 Anthaxia h. helvetica Stierlin, 1868 ●  ● 
36 Anthaxia morio (Fabricius, 1792) ●  ● 
37 Anthaxia nigrojubata incognita Bílý, 1974 ●  ● 
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Tab. I. Pokračování
Tab. I. Continued

no. taxon CZ CZ ext. ZN  ZN ext.

38 Anthaxia q. quadripunctata (Linnaeus, 1758) ●  ● 
39 Buprestis h. haemorrhoidalis Herbst, 1780 ●  ● 
40 Buprestis n. novemmaculata Linnaeus, 1767 ●  ´ 
41 Buprestis r. rustica Linnaeus, 1758 ●  ● 
42 Buprestis o. octoguttata Linnaeus, 1758 ●  ● 
43 Buprestis splendens Fabricius, 1775 ● i ○  
44 Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) ●  ● ○
45 Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) ●  ´ 
46 Chrysobothris a. affinis (Fabricius, 1794) ●  ● 
47 Chrysobothris ch. chrysostigma (Linnaeus, 1758) ●  ´ 
48 Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 ●  ● 
49 Chrysobothris l. leonhardi Obenberger, 1916 ● ○ ´ 
50 Melanophila acuminata (De Geer, 1774) ●  ● 
51 Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) ●  ● 
52 Phaenops formaneki formaneki Jakobson, 1913  ●  ● 
53 Phaenops formaneki bohemica Bílý, 1976 ●   
54 Trachypteris picta decostigma (Fabricius, 1787) ●  ● 
55 Agrilus c. cuprescens (Ménétriés, 1832) ●  ● 
56 Agrilus integerrimus (Ratzeburg, 1837) ●  ● 
57 Agrilus l. lineola Kiesenwetter, 1857 ●  ´ 
58 Agrilus ribesi Schaefer, 1946 ●  ● 
59 Agrilus salicis J. Frivaldszky, 1877 ●  ● 
60 Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 ●  ● 
61 Agrilus v. viridis (Linnaeus, 1758) ●  ● 
62 Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) ●  ● 
63 Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, 1849 ●  ● 
64 Agrilus c. cyanescens (Ratzeburg, 1837) ●  ● 
65 Agrilus a. angustulus (Illiger, 1803) ●  ● 
66 Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835 ●  ● 
67 Agrilus g. graminis Kiesenwetter, 1857 ●  ● 
68 Agrilus h. hastulifer (Ratzeburg, 1837) ●  ● 
69 Agrilus litura Kiesenwetter, 1857 ●  ● 
70 Agrilus laticornis (Illiger, 1803) ●  ● 
71 Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 ●  ● 
72 Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 ●  ● 
73 Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835 ●  ● 
74 Agrilus a. auricollis Kiesenwetter, 1857 ●  ● 
75 Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837) ●  ● 
76 Agrilus  delphinensis Abeille de Perrin, 1897 ●  ´ 
77 Agrilus p. pratensis (Ratzeburg, 1837) ●  ● 
78 Agrilus s. subauratus Gebler, 1833 ●  ● 
79 Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857 ●  ● 
80 Agrilus graecus Obenberger, 1914 ●  ● 
81 Agrilus kubani Bílý, 1991 ●  ● 
82 Agrilus viridicaerulans rubi Schaefer, 1937 ●  ● 
83 Agrilus s. sinuatus (Olivier, 1790) ●  ● 
84 Agrilus mendax Mannerheim, 1837 ●   
85 Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) ●  ● 
86 Agrilus antiquus croaticus Abeille de Perrin, 1897 ●  ● 
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Při hodnocení výskytu druhu Perotis lugubris nebyl autorům „Červeného seznamu 
ohrožených druhů České republiky“ znám nález z osmdesátých let 20. století (černý 
1994). Důvody zařazení dalších vymizelých druhů (ŠkorPík 2005) do přehledu dru-
hů jsou specifikovány níže.

Je velmi pravděpodobné, že spektrum druhů dosud nalezených na území Znojem-
ska bude ještě možno dalším výzkumem doplnit. Druhy, které lze s menší či větší 
mírou pravděpodobnosti očekávat, jsou uvedeny v následujícím přehledu v abeced-
ním pořadí. Zjištění dalších do přehledu nezařazených druhů však není vyloučeno.

Acmaeodera degener degener (scopoli, 1763)
Jeho areál zahrnuje evropskou část středozemí od Francie po Balkán a zasahuje i do 
střední Evropy, kde severní hranice rozšíření prochází Českem a Slovenskem. Tento 
taxon byl již ve třicátých letech 20. století zjištěn v Čechách u Skryjí (oBenBerGer 
1933). Reliktní populace zde žije na lesostepních stanovištích Křivoklátských pleší 

Tab. I. Pokračování
Tab. I. Continued

no. taxon CZ CZ ext. ZN  ZN ext.

87 Agrilus macroderus Abeille de Perrin, 1897 ●  ● 
88 Agrilus ater (Linneus, 1767) ●  ● 
89 Agrilus guerini Lacordaire, 1835 ●  ● 
90 Agrilus a. albogularis Gory, 1841 ●  ´ 
91 Aphanisticus e. elongatus A. Villa & G.B. Villa, 1835 ●  ● 
92 Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1790) ●  ´ 
93 Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790) ●  ● 
94 Cylindromorphus bifrons Rey, 1889 ●  ● 
95 Cylindromorphus f. filum (Gyllenhal, 1817) ●  ● 
96 Cylindromorphus bohemicus Obenberger, 1933 ●   
97 Paracylindromorphus s. subuliformis (Mannerheim, 1837) ●  ● 
98 Coraebus e. elatus (Fabricius, 1787) ●  ● 
99 Coraebus fasciatus (Villers, 1789)   ´
100 Coraebus oertzeni Ganglbauer, 1886 ● ○  
101 Coraebus rubi (Linnaeus, 1767) ●  ● 
102 Coraebus undatus (Fabricius, 1787) ●  ● 
103 Meliboeus fulgidicollis (P. H. Lucas, 1846) ●  ● 
104 Habroloma  nanum (Paykull, 1799) ●  ● 
105 Trachys fragariae Brisout de Berneville, 1874 ●  ● 
106 Trachys m. minutus (Linnaeus, 1758) ●  ● 
107 Trachys problematicus Obenberger, 1918 ●  ● 
108 Trachys puncticollis rectilineata Abeille de Perrin, 1900 ●  ● 
109 Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857 ●  ● 
110 Trachys t. troglodytes Gyllenhal, 1817 ●  ● 
111 Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918 ●  ´ 

 Počet potvrzených druhů 110 -7 89 -3
 Number of confirmed species     
 Druhy aktuálně se vyskytující 103  86
 Species currently occurring
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a dosud je známo jen několik lokalit na pravém břehu Berounky. Lokality na Kři-
voklátsku charakterem dřevinné vegetace značně korespondují s lokalitami v údolí 
Dyje, kde žije příbuzný taxon – Acmaeoderella flavofasciata flavofasciata (viz 
výše). Rozdíl křivoklátských lokalit oproti podyjským je možno hledat ve vyšších 
hodnotách nadmořské výšky a snad i ve vyšší humiditě klimatu. Biotopové nároky, 
rozšíření i možné cesty migrace obou taxonů, bude nutné upřesnit dalším výzku-
mem. Není vyloučeno, že nepřítomnost Acmaeodera degener degener v údolních 
systémech západomoravských řek může svědčit o větší míře narušení lesního konti-
nua v minulosti, než tomu bylo na Křivoklátsku.
Agrilus albogularis albogularis gory, 1841
Druh je znám ze západní části střední Asie, Iránu, Zakavkazí, Turecka, Balkánu 
a jižní části střední a východní Evropy. Územím Moravy prochází severní hranice 
jeho rozšíření. Poslední autorům známé nálezy pocházejí z konce padesátých let 20. 
století. V roce 1958 bylo sbíráno Hofferem více kusů u Kobylí (coll. RMM, MZM). 
GoTTwald (1968) uvádí nález z Pouzdřan z roku 1959 a též ve sbírkách MZM je 
z této lokality a stejného roku deponováno více exemplářů (lgt. P. Lauterer). Agrilus 
albogularis albogularis v osmdesátých letech 20. století sbírán v Rakousku v kraji 
Wachau u Dürnsteinu, jen několik desítek kilometrů od našich hranic (lgt. et coll. 
P. Zábranský). Nový výskyt v České republice byl zaznamenán po více než padesáti 
letech smykem rostlin pelyňku ladního (Artemisia campestris) na lokalitě Skalky 
u Sedlece v roce 2009 (Malenovský 2009). Z tohoto druhu pelyňku uvádí výskyt 
imág i GoTTwald (1968), jako prokázanou živnou rostlinu jej udává Bílý (2002). Ve 
středním Maďarsku byl Agrilus albogularis albogularis sbírán i na pelyňku pravém 
(Artemisia absinthium) (lgt. et coll. M. Škorpík) a není vyloučeno, že jde o další, 
dosud neudávanou živnou rostlinu. Vzhledem k poslednímu nálezu (Malenovský 
2009) je možné, že Agrilus albogularis albogularis opět od jihu proniká na naše 
území, nebo jeho populace jsou opět natolik početné, že jsou již nad hranicí zjistitel-
nosti. Na Znojemsku se vyskytuje více vhodných lokalit s bohatým výskytem živné 
rostliny a je tedy účelné tato místa prověřovat.
Agrilus lineola lineola kiesenwetter, 1857
Tento taxon je rozšířen v teplejší části střední Evropy, na Balkáně, v Turecku a Za-
kavkazí. Moravou prochází severní hranice jeho rozšíření. Vzhledem k nedávným 
nálezům V. Kubáně, I. Jeniše a M. Kleknera na Břeclavsku (kubáň in prep.), je vel-
mi pravděpodobné, že Agrilus lineola lineola žije ve východní části okresu Znojmo 
na vhodných stanovištích v aluviích řek. Protože dospělci sedají na listy úzkolistých 
vrb v terminální části koruny, je obtížné přítomnost Agrilus lineola lineola na lo-
kalitě zjistit. Z bionomického hlediska není nijak výjimečně náročný na zachova-
lost biotopu, v okrajových částech Bratislavy obsazuje i vrby v městské zástavbě 
(E. Jendek pers. comm.). Důležitá je přítomnost vhodných živných dřevin, kterými 
jsou starší a poškozené vrby (Salix spp.), pyramidálního habitu s obnaženým a oslu-
něným kmínkem, a také částečně odesychajícími terminálními větvemi. Podle Jen-
deka (pers. comm.) přichází v úvahu jako živná dřevina např. vrba košíkářská (Salix 
viminalis), GoTTwald (1968) uvádí i jívu (S. caprea) a Bílý (2002) též v. bílou (Salix 
alba). Je pravděpodobné, že důležitější než druh dřeviny je její fyziologický stav 
a výše zmíněný habitus. Na Znojemsku se vhodná stanoviště s výskytem těchto vrb 
nacházejí např. v okolí Vrbovce a Hevlína.
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Agrilus delphinensis abeille de perrin, 1897
Jendek (1995) charakterizuje tento druh jako eurosibiřský element, vyskytující se 
od západní Francie, a severní Itálie až do středního Ruska, na sever zasahující do 
jižního Finska. V Česku byl zatím zjištěn na lužních lokalitách v Dyjsko-svratec-
kém, Dolnomoravském a Hornomoravském úvalu, v Oderské nížině a v tektonické 
sníženině Malé Hané. Z břehu Ostravice jej z Paskova uvádí reiTTer (1911), dosud 
nepublikované nálezy pocházejí z odpovídajících biotopů z Ostravy-Výškovic (lgt. 
et coll. M. Mantič), z Ostravy-Martinova (lgt. et coll. J. Vávra). Dále byl zjištěn na 
Břeclavsku např. u Břeclavi a Dolních Věstonic (Bílý 1996), u Břeclavi a Lanžhota 
(lgt. B. Kunovský; coll. RMM), v Pouzdřanech (např. lgt. V. Kubáň, coll. M. Škor-
pík), u Dolních Věstonic (coll. MCL), v Míkovicích na Uherskohradišťsku, u No-
vých Dvorů a Paskova (vše coll. MZM), v Bzenci-Přívoze, v Kunovicích a v Nové 
Vsi nad Moravou (lgt. et coll. J. Habarta). Je pravděpodobné, že na Znojemsku se 
vyskytuje na lokalitě Travní Dvůr a v jejím širším okolí. Jsou zde zastoupena stano-
viště s vhodnými podmínkami pro jeho vývoj, např. rozsáhlá vrbovna, jež je v po-
slední době opět využívána jako plocha produkce vrbových prutů (A. Reiter pers. 
comm.). Bílý (1989) uvádí, že vývoj probíhá v tenkých koncových větvičkách vrb, 
především vrby košíkářské (Salix viminalis), která se též na Travním Dvoře a v oko-
lí vyskytuje. Další známo živnou rostlinou je vrba ušatá (S. aurita), (Bílý 2002). 
Nejbližší známá lokalita Agrilus delphinensis je vzdálena od vhodných stanovišť na 
Znojemsku pouze 18 km.
Anthaxia cichorii (a. g. olivier, 1790)
Druh je rozšířen od teplých regionů západní Evropy, přes jižní část střední a východ-
ní Evropy, Balkán a Turecko až do Zakavkazí. V jihoevropských zemích se chová 
jako stanovištně nevyhraněný polyfág. Kromě jeho hlavních živných rostlin – ovoc-
ných dřevin z čeledi růžovitých (Rosaceae) byl zjištěn i na smokvoni (Ficus carica) 
a oleandru (Nerium oleander). Ve střední Evropě jsou jeho stanovištěm extenzivní 
sady s teplomilnou bylinnou vegetací, kdy vývoj probíhá v ovocných dřevinách 
čeledi Rosaceae. Bílý (2002) uvádí jako živné dřeviny třešeň, hrušeň, jabloň, švest-
ku, ale i trnku. Z Českých zemí uvádí reiTTer (1870) tento druh z Brna. Fleischer 
(1927–30) jej zmiňuje jako druh velmi vzácně žijící na jižní Moravě. Ještě po 2. svě-
tové válce žila populace druhu u Pouzdřan (lgt. J. Matoušek, coll. MZM). Přímou 
příčinou zániku pouzdřanské populace mohlo být zbudování teras na místě exten-
zivních sadů a drobných záhumenků v celé západní části lokality začátkem sedm-
desátých let. Tehdy bylo zničeno více než šedesát procent těchto ploch, což vyplývá 
např. ze srovnání současného stavu s leteckými snímky z roku 1953. Poslední nález 
tohoto druhu v Česku uvádí černý (1994) z roku 1983 z Břeclavi. Druh by se na na-
šem území mohl opětovně objevit na vhodných lokalitách, na Znojemsku odpovídá 
jeho stanovištním nárokům např. lokalita Hradišťské terasy v NP Podyjí.
Anthaxia millefolii millefolii (Fabricius, 1801)
Jeho areál zahrnuje jižní část střední a východní Evropy, Balkán a část Turecka. 
Severní hranice jeho areálu ve střední Evropě není kontinuální. Známé jsou lokality 
v Německu, Rakousku, na západním, Slovensku, Ukrajině a v Bělorusku. Výskyt 
Anthaxia millefolii millefolii na jižní Moravě zmiňuje např. Fleischer (1927–30). 
Živné dřeviny uvádí Bílý (2002) a z našich domácích druhů udává pouze dub letní 
(Quercus robur) a dub pýřitý (Q. pubescens). Podivný je fakt, že chybí jihomorav-
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ské nálezy z poslední doby, přestože lesostepní biotopy v Jihomoravské pahorkatině 
a v údolí Dyje na Znojemsku jsou velmi podobné biotopům Anthaxia millefolii mil-
lefolii na lokalitách výskytu např. na Slovensku. Jeho ústup ze střední Evropy zřejmě 
souvisí se zarůstáním lesostepních biotopů a především se změnou způsobu lesního 
hospodaření. Typickým stanovištěm Anthaxia millefolii millefolii jsou rozvolněné 
lesostepní okraje zakrslých teplomilných doubrav se xerotermní bylinnou vegetací, 
jejichž dlouhodobá existence je ve střední Evropě podmíněna pařezinovým hospoda-
řením a pastvou. Během 20. století zmizela velká část nízkého a středního lesa v tep-
lomilných doubravách, jelikož došlo k převodu na jiné tvary porostů. Rovněž byla 
v nižších partiích pahorkatinného stupně značně pozměněna druhová skladba poros-
tů ve prospěch nepůvodních a produkčních dřevin, zejména akátu a borovice lesní. 
Není však vyloučeno že při vytvoření vhodných stanovištních podmínek a s oscilací 
klimatu se Anthaxia millefolii millefolii na vhodných lokalitách objeví. Nejbližší 
lokality v Dolním Rakousku u Mödlingu (lgt. et coll. P. Zábranský) jsou vzdálené 
80 km od potenciálně vhodných lokalit v NP Podyjí. Nejbližší slovenské lokality na 
Děvínské Kobyle (lukáŠ, MaJzlan 1997) jsou vzdálené přibližně 100 km.
Aphanisticus emarginatus (a. g. olivier, 1790)
Vyskytuje se od středozemní části severní Afriky, přes aluviální oblasti západní, 
střední a východní Evropy, Balkán a Turecko až do Zakavkazí, Iránu a Turkmenistá-
nu. Jeho stanovištěm jsou nejčastěji xerotermní písčiny a vřesoviště, krátkostébelné 
pastviny, aluviální slaniska i periodicky zaplavované trávníky s výskytem živných 
rostlin, kterými jsou sítiny (Juncus spp.) (Bílý 2002). Na alkalických mokřadech 
u města Eger v Maďarsku žijí silné populace na sítině smáčknuté (Juncus compres-
sus), přičemž tuto živnou rostlinu Bílý (2002) neuvádí. Jihočeská lokalita u Tušti 
na Třeboňsku je situována v opuštěném vojenském prostoru s řídkým bylinným 
porostem na písčitém podkladu a je dosud jedinou známou recentní lokalitou druhu 
v Česku (kubáň et al. 2006). Živnou rostlinou je zde sítina klubkatá (Juncus conglo-
meratus). Ve východní části Znojemska se v posledních deseti letech objevují perio-
dicky zaplavované a částečně zasolené plochy na orné půdě, na nichž se místy vyvíjí 
bylinná vegetace s výskytem sítiny smáčknuté. Tento typ stanovišť vzniká v posled-
ní době po celém termofytiku jižní Moravy a není vyloučeno, že by se mohl Apha-
nisticus emarginatus rozšířit podunajskou nížinou až do jihomoravského regionu.
Buprestis novemmaculata novemmaculata linnaeus, 1767
Jeho areál zahrnuje velkou část Evropy od Portugalska po Rusko. Na jihu zasa-
huje do Tuniska a na severu až do jižní Skandinávie. Na východě zasahuje areál 
na Blízký východ a přes Turecko do Zakavkazí. V jednotlivých částech areálu se 
vyvíjí především v různých druzích borovic (Pinus spp.), zjištěn byl ale i na jedli 
bělokoré (Abies alba) a na smrku ztepilém (Picea abies) (Bílý 2002). Z domácích 
druhů dřevin byl vývoj zaznamenán na borovici lesní (Pinus sylvestris) (Bílý 2002). 
Jako značně rozšířený ale vzácný taxon jej zmiňuje Fleischer (1927–30). V první 
polovině dvacátého století byl Buprestis novemmaculata novemmaculata častěji 
sbírán v Západních Čechách např. na Plzeňsku např.(resl 2010) a (kletečka 1980). 
Nálezy z jižních Čech shrnuje kletečka (2009), existují i nepublikované nálezy ze 
středních Čech. Na Moravě historicky zjištěn např. v lázních Jeseník (reiTTer 1870). 
Další novější údaje z Česka autorům známé nejsou, kromě několika ojedinělých 
nálezů. V devadesátých letech byl nalezen jeden exemplář poblíž Zastávky u Brna 



269

(kubáň in prep.). Slabá populace žije rovněž v lesním komplexu mezi Rohatcem 
a Bzencem, odkud jsou autorům známy nálezy dvou jedinců (16. 6. 2004, lgt. et 
coll. M. Bednařík a 16. 7. 2010, lgt. et coll. M. Škorpík). Jde o druhotné stanoviště 
s řídkými porosty borovice lesní na vátých píscích. Přestože tato lokalita je velmi 
podobná lokalitám v nedalekém slovenském Záhorí kde je Buprestis novemmaculata 
novemmaculata hojný až velmi hojný, v okolí Bzence populace balancuje na hranici 
pozorovatelnosti. Ke svému vývoji potřebuje dřevo pařezů, nebo ležících kmenů na 
styku se zemí (kletečka 2009), které je v hospodářských porostech většinou důsled-
ně odklízeno. Nedávný nález v Dolním Rakousku u Falkensteinu (krejčík 2010), na 
skalním výchozu v porostu borovice černé (Pinus nigra) naznačuje možný výskyt 
na jiném typu stanoviště. Biotopově tato lokalita odpovídá prostředí Pavlovských 
vrchů, které jsou od dolnorakouské lokality vzdáleny vzdušnou čarou jen 10 km. 
Velmi podobné stanoviště se vyskytuje i na Znojemsku na Miroslavských kopcích 
jen 30 km od lokality u Falkensteinu.

Capnodis tenebrionis (linnaeus, 1761)
Druh s velkým rozšířením, který zahrnuje středozemní oblast od Maroka a Alžírska 
přes Francii, Itálii, Balkán, Blízký východ, až do Iránu a Kazachstánu. Severní hra-
nice rozšíření prochází Švýcarskem, Rakouskem, Českem a Slovenskem na Ukra-
jinu. reiTTer (1870) jej uvádí od Brna a Oslavan. Jde o další druh velkého krasce, 
který vymizel z naší přírody pravděpodobně v souvislosti se změnami ve využití 
krajiny a opuštění extenzivního hospodaření na xerotermních lokalitách ve 20. sto-
letí. Vývoj je uváděn z celého spektra ovocných dřevin čeledi růžovitých (Rosaceae) 
(Bílý 2002). Obýval především extenzivní přepásané meruňkové, třešňové a mand-
loňové sady (konvička et al. 2005) a navazující xerotermní pastviny s porosty trnky 
obecné. Jak uvádí lokay (1869) žil na trnkách (Prunus spinosa) vzácně v Chuchli 
a na Žižkově a stejné lokality zmiňuje z přelomu 19. a 20. století i krása (1935). 
Tento autor se domnívá, že Capnodis tenebrionis žije spíše na švestkách (Prunus 
domestica). I Fleischer (1927–30) uvádí pozorování imág na švestkách na lokali-
tách v Praze-Podbabě a v okolí Brna. Jako možný důvod mizení druhu zmiňuje nátěr 
kmenů ovocných stromů vápnem. Dle našeho názoru může souviset příčina zániku 
populace s ukončením pastvy a zarůstáním jeho stanovišť. Velmi zajímavé zjištění 
uvádí Štusák (1936). V Albánii se mu podařilo nalézt u země odseknutý oddenek 
(pařízek) trnky obecné (Prunus spinosa), který byl doslova „provrtán“ požerky a vý-
letovými otvory. Tato skutečnost by mohla vysvětlovat aspoň část důvodů vymizení 
jeho populace z Česka. Dříve se z pasených ploch vysekávaly křoviny. Osluněné 
a nezarůstající pařízky po kmíncích trnek a výmladcích dalších ovocných dřevin 
na následně pasených plochách mohly být ideálním prostředím pro vývoj larev. Ty 
mohly následně využít odumírajícího, ideálně vlhkého a osluněného dřeva kořeno-
vých náběhů a krčku kmene pro svůj žír. Na vhodných pasených lokalitách lesostep-
ního charakteru, jež navazovaly na výše zmíněné sady, zřejmě využíval ke svému 
vývoji též porosty třešně křovinné (Prunus fruticosa). Na této dřevině byl Capnodis 
tenebrionis v osmdesátých letech 20. století chycen v Dolním Rakousku v kraji 
Wachau na jižních svazích údolí Dunaje (zábranský 1991). Tato lokalita je vzdá-
lena pouze 50 km od hranice NP Podyjí. Recentně se vyskytuje i severně od Vídně 
na lokalitě Bisamberg (lgt. et coll. P. Zábranský). Ještě z padesátých let 20. století 
existuje ve sbírkách celá řada dokladů tohoto druhu z lokalit poblíž Kobylí (např. 
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coll. M. Škorpík). Není vyloučeno, že i tento druh přežívá na vhodných lokalitách 
ve zbytkových populacích. Okolnosti ojedinělého nálezu z Šibeničníku u Mikulova 
(Bílý 1996) však nejsou příliš důvěryhodné.

Chrysobothris chrysostigma chrysostigma (linnaeus, 1758)
Rozšířen je od středozemní části severní Afriky přes celou Evropu včetně Velké Bri-
tánie a Skandinávie, Ruska Střední Asie, Zakavkazí a Turecka všude tam, kde rostou 
živné dřeviny. kletečka (1995) uvádí, že jde o boreální panpalearktický element. 
Vývoj byl prokázán v jedli bělokoré (Abies alba) a smrku ztepilém (Picea abies) 
(Bílý 2002), richTer (1952) udává, že na Sibiři se vyvíjí zejména v borovici lesní 
(Pinus sylvestris), b. sibiřské (P. sibirica) a b. korejské (P. koraiensis), hellriGl 
(1978) doplňuje spektrum živných dřevin o modřín opadavý (Larix decidua). V Zá-
padních Tatrách byly pozorovány samice kladoucí do čerstvých asi devadesátiletých 
kmenů na odvozní skládce smrkového dřeva (M. Škorpík observ.). Jelikož jeho areál 
přesahuje v některých částech areály výskytu jednotlivých prokázaných živných dře-
vin, bude jejich skutečný výčet jistě širší. Z Česka existuje více údajů z jižních Čech 
např. od Staňkovského rybníka (heyrovský 1961), z Kaplicka (kirchner 1859), 
z Novohradských hor od Hojné Vody (kletečka, Boháč 2004), od Volar a Kájova 
u Českého Krumlova, z Malont na Kaplicku, z Dráchova od Veselí nad Lužnicí 
a z Hluboké nad Vltavou (kletečka 1995). Z Moravy pocházejí staré nálezy od 
Náměšti nad Oslavou a Oslavan (reiTTer 1870). Exemplář s lokalitou „Náměšť 
nad Oslavou“ je ve sbírkách NM Praha. Možný výskyt Chrysobothris chrysostigma 
chrysostigma na Znojemsku přichází v úvahu v jeho západní části, a to ve zbytcích 
přírodě blízkých porostů jedle a smrku na svazích říčních údolí.

Chrysobothris leonhardi leonhardi obenberger, 1916
Jeho známý areál zahrnuje Balkánský poloostrov, kde byl zjištěn v Řecku, Makedo-
nii, Bulharsku a Rumunsku. Nejblíže našemu území byl zjištěn v Maďarsku u Bala-
tonu. Z České republiky existuje jediný nález z Krče u Protivína (kletečka, kubáň 
2006), který podrobněji rozvádí kletečka (2009). Nález z jižních Čech může být 
dalším příkladem danubiální migrace z úvalu Dunaje v Rakousku severním směrem 
do Českobudějovické pánve. Vývoj larev byl zjištěn ve více dřevinách. MaGnani 
(1996) uvádí ořešák královský (Juglans regia) a habr východní (Carpinus orien-
talis), Bílý (1979, 2002) zmiňuje dub pýřitý (Quercus pubescens) a kaštanovník 
setý (Castanea sativa). Další ověřenou živnou dřevinou, kterou uvádí oBenBerGer 
(1935) je slivoň švestka (Prunus domestica). Není vyloučeno, že Chrysobothris 
leonhardi leonhardi má větší areál rozšíření než je dosud známo, může být však pře-
hlížen nebo pokládán za obecný druh Chrysobothris affinis affinis. Nálezy je možno 
očekávat kdekoli ve východní části Znojemska v extenzivních ovocných sadech na 
teplých lokalitách nebo v okrajích teplomilných doubrav. Nejbližší známá lokalita se 
nachází v severozápadním Maďarsku.

Coraebus fasciatus (villers, 1789)
Druh je rozšířen od Španělska po Balkán a západní Turecko. Severní hranice areálu 
prochází Švýcarskem, Rakouskem, a Slovenskem na Ukrajinu. Z blízkého Dolního 
Rakouska je znám recentní výskyt z kraje Wachau, z teplomilných doubrav jižní-
ho svahu konce údolí Dunaje u města Krems a ze svahů blízkého údolí Kremstal 
(zábranský 1991). Obšírné zhodnocení faunistických dat z Rakouska podává ad -
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lBauer et al. (1993). Výše zmíněné lokality Coraebus fasciatus leží pouze 47 km 
vzdušnou čarou od téměř identických biotopů v NP Podyjí. Mezi těmito místy navíc 
existuje propojení prostřednictvím řetězce lokalit s biotopy teplomilných doubrav 
na jihovýchodním okraji Českého masívu na spojnici Krems – Znojmo. Pravdě-
podobnost nálezu na našem území zvyšuje i skutečnost, že v oblasti města Krems 
u Senftenbergu se zřejmě populace druhu zvětšuje a větve s typickými požerky byly 
nalezeny až v nadmořské výšce 580 m (P. Zábranský pers. comm.). Z našeho území 
existuje jeden starý exemplář s lokalitou „Moravia“ bez dalších údajů (coll. MZM). 
Bude nutno zaměřit se na hledání typických pobytových stop, kterými jsou přede-
vším zasychající okroužkované terminální větve o průměru cca 3–6 cm, v korunách 
dubů. Přítomnost populace se na lokalitě poměrně snadno prokazuje existencí těchto 
větví, které nejsou již schopny uvolnit mladé listy z pupenů v období maximálního 
rozvoje hmoty listů. Snaha o prokázání Coraebus fasciatus by měla být zaměřena na 
vhodná místa v teplomilných doubravách. Vývojový cyklus stručně popisuje have -
ka (1964). Z domácích druhů dřevin jsou jako živné uváděny dub zimní (Quercus 
petraea), dub pýřitý (Q. pubescens) a dub letní (Q. robur) (Bílý 2002).

Eurythyrea quercus (herbst, 1780)
Druh je rozšířen v teplých polohách od Španělska přes Francii, Itálii a Balkán až 
do Turecka a Zakavkazí. Severní hranice rozšíření prochází Německem, Moravou, 
Polskem a Běloruskem na Ukrajinu a do Ruska. V České republice se vyskytuje na 
Břeclavsku (Fleischer 1927–30, hePner 1971, Bílý 1996), na Třeboňsku (heyro -
ský 1961; kletečka 2009), v oboře v Náměšti nad Oslavou (Fleischer 1927–30, 
Málek, hruŠka 1991) a v Moravském krasu (lauTerer 1970). Oblastí s nejsilnější 
stálou populací v Česku je Břeclavsko, kde byl zjištěn např. v komplexu Soutoku, 
na Pohansku, u Břeclavi, u Lanžhota, u Lednice a Ladné a u Randez-vous na Val-
ticku. Jako první tento druh z našeho území uvádí Fleischer (1927–30) ze Šakvic 
a zároveň zmiňuje i pozoruhodnou populaci žijící v oboře v Náměšti nad Oslavou. 
Z domácích druhů dřevin byl vývoj zjištěn na dubu zimním (Quercus petraea), dubu 
letním (Q. robur) a dubu pýřitém (Q. pubescens) (Bílý 2002). Výletové otvory jsou 
nalézány zejména na odumírajících, starých, soliterních dubech, především na od-
korněných, osluněných částech kmenů a siných větví (M Škorpík observ.). Vývoj 
byl ale zaznamenán i v částečně zastíněných stromech a na lokalitě v Náměšťské 
oboře byly nalezeny i výletové otvory uvnitř zastíněné dutiny (M. Škorpík observ.). 
Rozhodujícím faktorem pro nepřetržitý výskyt na lokalitě je kontinuální přítomnost 
odumírajících, okrajových nebo soliterních starých dubů a osluněného odumřelého 
dřeva s pevnou strukturou. Vývoj neprobíhá vždy v dubech značných dimenzí jak je 
tomu většinou na aluviálních lokalitách Břeclavska. Druh byl např. zjištěn i v teplo-
milných doubravách na svazích říčního údolí u Hronské Dúbravy (lgt. et coll. J. Vá-
vra), nebo u Adamova nad jeskyní Býčí skála (heyrovský 1961, lauTerer 1970), 
a také u Rájce-Jestřebí kde byly v lesním lemu nalezeny dva stromy o průměru ca 
40 cm s výletovými otvory (M. Škorpík observ.). Pozoruhodnou populaci druhu 
v Náměšti nad Oslavou komentují Málek, hruŠka (1991). Vzhledem ke skutečnosti, 
že zde vhodný biotop s dostatkem osluněného odumírajícího dubového dřeva existu-
je kontinuálně velmi dlouhou dobu, přežívá zde populace i v klimatických podmín-
kách středních poloh a průměrná roční teplota tedy není určujícím faktorem výskytu. 
Tato lokalita je od NP Podyjí vzdálena 40 km, lokality na Břeclavsku i u Adamova 
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70 km. V údolí Dyje ani v dalších říčních údolích západní Moravy nebyl druh dosud 
zaznamenán, což může být způsobeno odlesněním a intenzitou využití lesních po-
rostů v minulosti, kdy vlivem krátké obmýtní doby neexistovaly vhodné podmínky 
pro vývoj Eurythyrea quercus (viz výše). Lze konstatovat, že v současnosti existují 
vhodné podmínky např. v NP Podyjí, vzhledem k výskytu teplomilných doubrav ze-
jména na horních hranách údolí Dyje. 
Perotis lugubris lugubris (Fabricius, 1777)
Jeho areál zahrnuje Itálii, jižní oblasti střední a východní Evropy, Balkán a Turec-
ko. Jižní Moravou prochází severní hranice rozšíření tohoto taxonu. Ač se nabízí 
možnost, že vymizení jihomoravské populace by mohlo souviset s principem osci-
lace severního okraje areálu (Buchar 1983), zůstává celý jev nevysvětlen. V druhé 
polovině 19. století byl zřejmě Perotis lugubris lugubris druh rozšířen na mnoha 
vhodných lokalitách po jižní Moravě a snad i v jižních Čechách (kletečka 2009). 
reiTTer (1870) uvádí Brno, Klobouky a Oslavany. Ještě ze třicátých let 20. století 
je popsán ojedinělý hromadný nálet v okolí Židlochovic. Brouci způsobili škody 
v mladých meruňkových sadech okusem kůry z letorostů, byli ve velkých množ-
stvích sbíráni do džberů a ničeni (hoFFer 1936a). Jihomoravská populace druhu 
však není dokumentována dokladovým materiálem ani v Moravském zemském 
muzeu, ani v Regionálním muzeu v Mikulově. Nápadné mizení druhu komentuje též 
Fleischer (1927–30). Uvádí, že kolem začátku 20. století býval tento brouk hojný 
v brněnském okolí na starých švestkách a že nápadně mizí. V období tzv. specializa-
ce a intenzifikace zemědělské výroby v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, 
byla příroda a krajina jižního okraje Jihomoravské pahorkatiny (Čejčsko, Kobylsko, 
Hustopečsko atd.), vystavena drastickým změnám, jak uvádějí např. konvička et 
al. (2005). Došlo k násilné likvidaci lesostepních lokalit, extenzivních sadů, tera-
sování svahů tvořených miocenními a sprašovými sedimenty a k jejich přeměně na 
intenzivně chemicky ošetřované vinohrady a ovocné sady. Ani tyto hluboké změny 
zřejmě zcela nevysvětlují zánik populace druhu, protože při členitosti terénu mnoho 
cenných lokalit zůstalo nepovšimnuto. Dalším spolupůsobícím faktorem mohla být 
skutečnost, že po kolektivizaci zemědělství skončila pastva v extenzivních sadech. 
Pastevní využití sadů přispívalo k zachování xerotermních poměrů. Neobpásané 
spodní partie kmenů a kořenové náběhy byly postupně zastíněny výmladky vlastní 
dřeviny či vysokovzrůstnou nitrofilní vegetací čímž se zamezilo oslunění kmenů 
živných dřevin a změnilo mikroklima při půdním povrchu. Svou roli mohlo hrát 
i zatírání kmenů ovocných stromů vápnem jako opatření proti předčasnému nástupu 
vegetační aktivity dřevin (hoFFer 1936a). Obdobně tristní je i situace v sousedním 
Dolním Rakousku a v Burgenlandu. Poslední známý publikovaný nález pochází 
z roku 1968 od Neziderského jezera (holzschuh 1977). Věrohodný sbírkový doklad 
ze Znojemska není znám, jižně a východně od Znojma však dosud existuje něko-
lik velkých extenzivních meruňkových a třešňových sadů, kde by populace mohla 
přežívat. Poslední známý nález existuje z Podivína ještě z roku 1988 (černý 1994) 
a z roku 1985 i z Šibeničníku u Mikulova (schles 1988; Bílý 1996). Není proto 
vyloučeno, že jihomoravská populace Perotis lugubris lugubris přežívá pod hranicí 
pozorovatelnosti.
Ptosima undecimmaculata undecimmaculata (herbst, 1784)
Velký areál zahrnuje Alžírsko, celou evropskou středozemní oblast, a pokračuje přes 
Turecko a Blízký východ až do Zakavkazí a Iránu. Severní hranice rozšíření prochá-
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zí Švýcarskem, Rakouskem, jižní Moravou a jižním Polskem na Ukrajinu a do jižní-
ho Ruska. Lokality tohoto krasce leží na jihovýchodních svazích Pavlovských vrchů 
v okolí Mikulova a na Děvíně a jde dlouhodobě o jediný známý výskyt v Česku. 
Bílý (1996) jej z Pavlovských vrchů uvádí konkrétně ze Svatého kopečku a z Dě-
vína. Na Děvíně u Děviček byl sbírán i v roce 2010 (lgt. et coll. P. Dedek) a hojně 
i v roce 2011 (lgt. et coll. J. Procházka). Ve střední Evropě je Ptosima undecimmacu-
lata undecimmaculata nejčastěji zjišťována na mahalebce obecné (Prunus mahaleb) 
(Bílý 2002), v severním Maďarsku také na švestce (Prunus domestica) (M. Škorpík 
observ.). Zejména v jižních částech rozlehlého areálu byl vývoj prokázán i v dalších 
druzích slivoní např. v trnce (Prunus spinosa), v třešni ptačí (Prunus avium), ale i 
v dalších druzích dřevin z čeledi růžovitých (Rosaceae), např. v mandloni (Amygda-
lus communis), broskvoni (Armeniaca vulgaris), hrušni obecné (Pyrus communis), 
jabloni domácí (Malus domestica) a v hlozích (Crataegus spp.) (vše Bílý 2002). 
Vzdálenost Mikulova a konce údolí Dyje u Znojma, kde se též hojně vyskytuje nej-
častější živná dřevina – mahalebka obecná je pouze 40 km. Na svazích doznívajícího 
údolí Dyje (např. Hradišťské terasy) byla mahalebka běžně využívána jako podnož 
ovocných dřevin z čeledi Rosaceae a dnes zde najdeme stovky vzrostlých a zplaně-
lých jedinců této dřeviny. Přirozeně rostoucí, často mohutné exempláře až stromové-
ho habitu, porůstají jižně exponované, skalní stepi a suťové svahy v údolí Dyje. Dá 
se předpokládat, že tyto jistě přirozené porosty zaujímaly ještě mnohem větší plochu 
na místě strmých nepřístupných i pasených svahů od neolitu až do středověku. Zřej-
mý rozdíl mezi pálavskými lokalitami Ptosima undecimmaculata undecimmaculata 
a lokalitami v údolí Dyje je v odlišných charakteristikách mezoklimatu (culek et al 
1996). 
Trachys troglodytiformis obenberger, 1918
Druh je rozšířen od středozemní části severní Afriky, přes západní a střední Evropu 
až na Ukrajinu a do Ruska a na jihu přes Balkán do Turecka, na severním okraji 
areálu zasahuje do Nizozemska a jižního Finska. Vyvíjí se v celé řadě bylin z čeledi 
slézovitých (Malvaceae) např. v topolovkách a proskurnících (Althaea spp.) a ve 
slézech, např. ve slézu velkokvětém (Malva alcea), slézu přehlíženém (M. neglecta) 
a slézu lesním (M. sylvestris) (Bílý 2002). Biotopy na stanovištích Trachys troglo-
dytiformis jsou ve vazbě na živné rostliny velmi různorodé. Jde většinou o živinami 
bohatá, otevřená a slunná stanoviště od slanisek, stepí, pastvin a xerotermních lad až 
po lesní okraje, rumiště, úhory a okraje polí. Dříve se Trachys troglodytiformis u nás 
vyskytoval na teplých lokalitách celého území např. v Olomouci (reiTTer 1870), 
v Písku a Veselí nad Lužnicí (kletečka 2009). Nedávné nálezy od Českého Krum-
lova a ze středních Čech (kletečka 2009) potvrzují, že populace druhu dosud na 
těchto místech může přežívat. Rychlé vymizení druhu téměř z celého území nejspíše 
souvisí se zánikem pastvy a celkovou proměnou krajiny včetně okolí sídel. Většina 
živných rostlin tohoto krasce vyžaduje prostředí s vyšším obsahem dusíku a po zá-
niku pastvy byly porosty živných rostlin vytlačeny agresivními expanzními druhy. 
Dalším faktorem ovlivňujícím výskyt Trachys troglodytiformis ve střední Evropě je 
zřejmě přítomnost krátkostébelného porostu na stanovišti. Ten při slunečném počasí 
zajišťuje prohřátí přízemní vrstvy vzduchu. Vzhledem ke skutečnosti, že se na Zno-
jemsku vyskytují na nadějných lokalitách i potenciální živné rostliny tohoto druhu, 
je třeba soustavně tyto lokality prověřovat. Vhodné lokality s porosty topolovky ble-
dé (Althaea biennis) se nacházejí na Konicku, na Ječmeništi atd. 
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Srovnání fauny krasců znojemska s jinými faunisticky zpracovanými oblastmi

Částečně lze výsledky porovnat s průzkumem NPR Děvínská kobyla na západním 
Slovensku (lukáŠ, MaJzlan 1997). Autoři v tomto území zjistili 61 druhů krasců, 
z nichž bylo 54 nalezeno rovněž na Znojemsku a 5 druhů nepatří recentně k fauně 
Česka. Naproti tomu výše zmíněná práce neuvádí 33 druhů, které jsou dnes sou-
částí fauny Znojemska, což je poměrně vysoký počet. Některé z nezjištěných druhů 
v NPR Děvínská kobyla velmi pravděpodobně žijí (např. Agrilus kubani, A. rosci-
dus, Anthaxia suzannae, Aphanisticus elongatus, Coraebus undatus), výzkumem 
však tyto druhy nebyly zachyceny.

Jako další cenný zdroj porovnání fauny krasců může sloužit zpracování této če-
ledi v publikaci, jež hodnotí faunu terestrických bezobratlých živočichů Biosférické 
rezervace Pálava (rozkošný, vaňhara 1996). Čeleď Buprestidae zde zpracoval Bílý 
(1995) a uvádí z tohoto stanovištně velmi různorodého území o rozloze více než 300 
km² celkem 64 druhů, z nichž bylo 57 nalezeno též na Znojemsku. Nebylo zde tedy 
nalezeno 6 druhů, což má několik příčin. V případě Capnodis tenebrionis a Perotis 
lugubris je otázkou, jestli jsou tyto druhy ještě dnes součástí fauny České republi-
ky. Údaje o obou druzích z roku 1985 se vztahují k nálezům uvedeným ve zprávě 
schlese (1988) z vrchu Šibeničník a neexistuje k nim známý dokladový materiál. 
Biotop odpovídající nárokům obou druhů se na Šibeničníku již prakticky nevysky-
tuje, ale je hojně zastoupen na celém pálavském bradlu. Vazbu na specifický biotop 
velmi řídkého pastevního lesa a dříve zaplavovaných luk s mohutnými soliterními 
jedinci dubu letního (Quercus robur), vykazují druhy Eurythyrea quercus a Acmaeo-
dera degener. Tento specifický lužní biotop se na Znojemsku nevyskytuje a ani není 
známo, že by se historicky vyskytoval. Mezi druhy které na Znojemsku zatím nebyly 
nalezeny, ale s největší pravděpodobností se vyskytují, patří např. Agrilus delphinen-
sis. Výskyt Ptosima undecimmaculata přichází v úvahu jen hypoteticky (viz výše).

ZÁVĚR

Údaje u výskytu druhů čeledi Buprestidae, které se podařilo v této práci shromáždit, 
naznačují výjimečnost Znojemska z hlediska fauny této čeledi v celostátním měřít-
ku. Bylo vyhodnoceno 1854 záznamů z NP Podyjí a 780 záznamů z ostatních loka-
lit. Celkem bylo v této práci vyhodnoceno 2634 faunistických záznamů. Spektrum 
89 zjištěných druhů vypovídá o různorodosti biotopů, částečně reflektuje postavení 
regionu na hranici dvou faunistických okresů (zelený 1972) a jako území na okraji 
Panonika protknuté migračními koridory.

Přítomnost některých druhů naznačuje jejich reliktní původ ze starších a středních 
fází holocénu v geomorfologicky podmíněných refugiích (Grulich, 1997) údolí 
Dyje, Rokytné, Oslavy a Jihlavy. Výskyt těchto druhů zároveň dokumentuje časovou 
kontinuitu existence lesostepních lokalit a na druhé straně i biotopů podhorského 
lesa v těchto refugiích. To dokládá například současný, nebo historický výskyt prvku 
lesostepních biotopů – Acmaeoderella flavofasciata a podobně lze hodnotit i výskyt 
druhu Anthaxia nigrojubata incognita ve zbytcích přírodě blízkých jedlových poros-
tů v údolí Dyje a Želetavky.

V případě některých druhů prochází územím Znojemska severozápadní hranice 
jejich areálu a prokázaný výskyt, zde vymezuje přesněji průběh této hranice v kon-
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textu střední Evropy. To dokumentují např. současné nálezy druhu Sphenoptera sub-
striata na lokalitách v okolí Znojma i desítky let staré údaje od Senorad, Mikulovic 
a Biskoupek.

Dalším zřetelným jevem je funkce jihovýchodního předpolí Českomoravské vr-
choviny (oblast Praebohemica), jako území vyznívání ilyrské migrace (ložek 2009) 
některých druhů severovýchodním směrem. Platí to například o druhu Anthaxia 
olympica, jehož migrace zřejmě probíhá v přímé vazbě na rozvoj porostů šípkové 
růže. Expanze této dřeviny je součástí sukcesních pochodů na bývalých, dnes již ne-
využívaných xerotermních pastvinách.

Některé druhy preferující xerotermní a lesostepní biotopy pronikaly na západ 
proti proudu Dyje, Jevišovky, Rokytné, Jihlavy a Oslavy, na specifické xerotermní 
biotopy v podobě svahových lesostepí v jejich údolích a postupně vyznívají směrem 
do centra Českomoravské vrchoviny. To platí například o výše zmíněném druhu 
Acmaeoderella flavofasciata nebo o druhu Habroloma nanum. Změněným využitím 
krajiny nelesní biotopy a populace na ně vázaných druhů, postupně zanikají i v sou-
časné době. Dá se předpokládat, že řada druhů teplomilných doubrav a lesostepních 
stanovišť, postupně z území zmizí. Tato prognóza vývoje se týká všech čtyř největ-
ších, vyvinutých údolních fenoménů – Dyje, Rokytné, Jihlavy i Oslavy.

Zajímavá je skutečnost, že některé druhy, jež byly zatím nalézány pouze na 
lužních biotopech Břeclavska v nížinném (planárním) stupni s plochým reliéfem, 
se podařilo nalézt i ve vyšší nadmořské výšce pahorkatinného (kolinního) stupně 
v odlišných mezoklimatických podmínkách východní části NP Podyjí. Jde například 
o druhy: Agrilus kubani, A. graecus, A. hastulifer nebo Meliboeus fulgidicollis.

Lokality předchozích čtyř druhů spolu s lokalitami druhů Acmaeoderella flavofas-
ciata, Agrilus roscidus, Anthaxia hungarica, A. olympica, A. tuerki, Paracylindro-
morphus subuliformis, Sphenoptera substriata a Trachys puncticollis rectilineatus 
představují nejzápadnější výskyty těchto druhů na území České republiky.

Velmi zajímavé je i spektrum krasců využívajících sukcesní stanoviště s porosty 
pionýrských dřevin v pásu xerotrermních lad na jihovýchodní bázi Českého masívu, 
zejména při východního okraji NP Podyjí. Komplex extenzivních ovocných sadů, 
bývalých pastvin, skalních výchozů a xerotermních trávníků, se po mnoha deseti-
letích bez lidské péče (Táborská 1999) jeví jako zajímavá studijní plocha, pomalu 
zarůstající zejména břízou, borovicí, osikou, ostružiníky, jívou a janovcem (chytrý, 
vicherek 2004), dosud zde však převažují xerotermní podmínky. Na jedné lokalitě 
tak nalezneme druhy Agrilus antiquus croaticus, A. betuleti, A. guerinii, A. pratensis, 
A. subauratus, A. suvorovi, A. viridis, Anthaxia candens, A. chevrieri, A. olympica, 
Coraebus rubi, Dicerca furcata a Poecilonota variolosa. Všechny jmenované druhy 
krasců jsou vázány na výše jmenované sukcesní dřeviny.

Systematický přehled druhů zjištěných na Znojemsku včetně jejich základních 
synonym uvádí příloha I. Fauna krasců Znojemska je také tabulkovou formou (tab. 
I) srovnána s faunou celého území České republiky. Tento přehled byl základem pro 
zpracování další samostatné kapitoly věnované výčtu druhů, u nichž lze očekávat 
jejich potvrzení pro faunu Znojemska. 

Autorům známý fond v muzejních depozitářích neumožnil rekonstruovat pomocí 
fauny krasců zásadní posuny ve struktuře a využití krajiny, které se odehrály v po-
sledních přibližně sto letech, kdy je možno hovořit o moderně vedených entomolo-



276

gických sbírkách. U mnoha druhů, které (dříve či později) zmizely nebo postupně 
mizí z jihomoravské přírody data chybí zcela, případně jsou jen útržkovitá. To je 
způsobeno jak dobově podmíněným nedostatečným vědomím důležitosti regionál-
ních sbírek entomologického materiálu, tak i dějinnými zvraty zejména po druhé 
světové válce, jež vyústily např. do ztráty části sbírkového fondu znojemského mu-
zea. Mezníky posledních dvou set let, jako např. odliv obyvatelstva do měst, využití 
produktivnějších plodin a odrůd, nástup účinnějších metod v rostlinné výrobě, ukon-
čení pastvy dobytka nebo začátek používání agrochemikálií se musely nutně odrazit 
ve druhovém spektru a velikosti populací hmyzu. Se znalostí bionomie jednotlivých 
druhů je tak možno zpětnou vazbou identifikovat a hodnotit změny, které proběhly. 
Některé trendy a hypotézy jsou uvedeny výše v komentářích k seznamu druhů, např. 
u Anthaxia hungarica, A. olympica či Sphenoptera substriata.

Tento první pokus komplexně faunisticky pojmout čeleď Buprestidae na jihozá-
padní Moravě, podchytil na území Znojemska 89 druhů krasců. Je však velmi ob-
tížné, porovnávat tyto výsledky s jinou faunistickou prací, hodnotící území podobné 
velikosti, geomorfologie a s výskytem aspoň částečně srovnatelného spektra bioto-
pů, jelikož taková práce není autorům z regionu střední Evropy známa.

Pro budoucí výzkum fauny čeledi Buprestidae na Znojemsku a dotvoření celkové-
ho obrazu o rozšíření zejména některých vzácnějších druhů je velmi důležité pozná-
ní situace fauny krasců přilehlé části Dolního Rakouska. Studium historických sbí-
rek Naturhistorische Muzeum ve Vídni a dolnorakouského zemského muzea v Sankt 
Pöltenu, jakož i práce v terénu, mohou přinést důležité a překvapivé informace. 

summary
The aim of this work is to summarize all available data on beetles from the Buprestidae family 
in the Znojmo region. We have also included knowledge on the biology of individual species and 
possibilities for their protection. The Znojmo region is situated in the southwestern part of Moravia 
and from a natural point of view, it is one of the most interesting territories in the Czech Republic. 
In spite of its uniqueness, it has never been researched in detail. As for the Buprestidae beetles, the-
re is very little published information and preserved material in museums´collections. No systema-
tical research concentrated on this family has ever been carried out in the Znojmo region. The dis-
trict lies near the Austrian border, where any access was prohibited for 40 years due to Iron Curtain, 
which could be the main explanation for this situation. However, the natural diversity, preservation 
of present habitats and partial studies have indicated that the Buprestidae family is very interesting 
and rich here. This was the basic motivation for writing this work. 

The Znojmo region lies on the border of two zoogeographical units, the Central European 
province of deciduous forests and the Pannonian steppe province (fig. 1). The fauna of deciduous 
forests of the temperate zone meets the thermophilic steppe fauna reaching here from the southeast. 
The deep valleys of the Thaya, Jevišovka, Rokytná, Jihlava and Oslava Rivers in the western and 
northwestern part of the region, are typified by a mosaic of various habitats and by thermophilic 
species penetrating along south-facing forest-steppe slopes far into the Czech-Moravian Highlands, 
which are important phenomena in this region. On the other hand, some cryophilic species have de-
scended along north-facing slopes as far as the foot of the Czech-Moravian Highlands. The western 
part of the Znojmo district belongs to this orographical unit, with higher forest cover and a highest 
point at an altitude of 571 m a. s. l. The eastern part belongs to the Thaya-Svratka plain and is much 
flatter with a lowest point at an altitude around 180 m a. s. l. It lies in the rain shadow of the Czech-
-Moravian Highlands and has the most prominent continental climate in the Czech Republic. The 
precipitation does not reach 450 mm per year and the average annual temperature is over 9˚C. Du-
ring the Holocene, the nature has been influenced in a complex fashion by human activities, which 
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began at least 7,500 years ago, after the arrival of the first farmers. The forest biome has never been 
developed at some places in the postglacial period due to cattle grazing and other agricultural acti-
vities. Therefore, many early-postglacial relicts and steppe species (for example the plants – Stipa 
spp., Pulsatilla grandis, spiders Eresus spp., Atypus spp. and a butterfly Parnassius apollo) have 
survived on forest-steppes and steppes until recently.

This work contains an overview of species which have been found in the Znojmo region (fig. 2). 
The following data is given for each of them: faunistic information, range characteristics, distributi-
on in the Czech Republic with a forecast of assumed distribution in the region, the data on biology 
and time of occurrence, the cause of threats and a suggestion for active protection. 

A total of total 2,634 faunistic records were evaluated and 89 Buprestidae species were found in 
the study region (tab. I, appendix I). The species diversity documents the specific character of the 
Znojmo region, which is based on the variability and preservation of natural habitats and on its po-
sition on the border between two different biogeographical units and at the crossroads of migration 
corridors. For 12 species, the Znojmo region represents the westernmost or northwesternmost limit 
of their occurrence in the Czech Republic. 

The highest diversity of the Buprestidae species in the Znojmo region can be found in the deep 
river valleys thanks to the occurrence of many different habitats. Anthaxia nigrojubata, and histo-
rically also Eurythyrea austriaca, important indicator species of sub-montane forests and bound to 
Fir trees, can be found there. Species preferring (in our conditions) rocky pine forests (Phaenops 
formaneki, Chrysobothris igniventris and Dicerca moesta) also live there. The group of species oc-
cupying thermophilic oak forests and forest-steppes (Acmaeoderella flavofasciata – fig. 4, Agrilus 
hastulifer, A. kubani, Anthaxia hungarica and Coraebus undatus – fig. 11) is also very important 
for these localities.

The habitat of thermophilic grasslands at the edge of Bohemian Massif is of great importance. 
Agrilus antiquus croaticus and Anthaxia chevrieri live there on little shrubs of the Fabaceae fami-
ly. In the last ten year periods, seral woods have spread there together with the significant species 
which live in them: Agrilus guerinii, A. subauratus, Anthaxia olympica – fig. 7, Coraebus rubi, 
Dicerca furcata and Poecilonota variolosa. Interesting inhabitants of these thermophilic grasslands 
include: Aphanisticus pusillus – fig. 8, Trachys puncticollis rectilineatus and T. troglodytes 

In the eastern part of the Znojmo region, the vegetation of alluvial forests is present on the flood-
plain of the Thaya river. Very rare and typical species of these habitats are represented by Anthaxia 
senicula, A. tuerki, A. hackeri and Lamprodila mirifica, which develop in Elm trees. Trachypteris 
picta decostigma has been found on Poplars and Anthaxia podolica, a very rare species in the Znoj-
mo region, has been found on Ashes there.

Some species which are normally found in the alluvial habitats of the lowland plains landscape 
in the Břeclav region, have recently been discovered at higher altitudes in the eastern, hilly part 
of the Podyjí National Park, in different mesoclimatic conditions – for example Agrilus kubani, 
A. graecus, A. hastulifer or Meliboeus fulgidicollis. The localities of the aforementioned species, 
together with the localities of Acmaeoderella flavofasciata, Agrilus roscidus, Anthaxia hungarica, 
A.olympica, A. tuerki, Paracylindromorphus subuliformis – fig. 14, Sphenoptera substriata and 
Trachys puncticollis rectilineatus represent the westernmost occurrence of these species in the 
Czech Republic. 

A special chapter is dedicated to species which have not been found in the Znojmo region so far, 
but their occurrence can be expected (see tab. I). This chapter covers 16 species and their biology, 
distribution, probability of occurrence and the nearest localities of findings are discussed. 

Research into the Buprestidae fauna in the Znojmo region is only at its beginning, this work is 
intended to make a small contribution to its realization. 
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PŘÍLOHA 1 / APPENDIX 1

Systematický přehled druhů  čeledi buprestidae leach,  1815  zjištěných na Zno-
jemsku, včetně nějčastějších synonym

podčeleď polycestinae lacordaire, 1857
 tribus acmaeoderini kerrremans, 1893
  rod Acmaeoderella cobos, 1955
   podrod Carininota volkovitsh, 1979
    druh  Acmaeoderella flavofasciata flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)
       (syn. taeniana Fabricius, 1787)
podčeleď chrysochroinae laporte, 1835
 tribus chalcophorini Lacordaire, 1857
  rod Chalcophora dejean, 1833
    druh  Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) 
 tribus poecilonotini jakobson, 1911
  rod Lamprodila motschulsky, 1860
   podrod Lamprodila motschulsky, 1860
   (syn. Lampra Dejean, 1833, Scintillatrix Obenberger, 1955)
    druhy  Lamprodila decipiens decipiens (Gebler, 1847)
       (syn. dives Guillebeau, 1889)
      Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777)
      Lamprodila mirifica mirifica (Mulsant, 1855)
       (= decipiens auct. (nec Gebler, 1847))
  rod Poecilonota eschscholtz, 1829
  (syn. Descarpentriesina Leraut, 1983)
    druh  Poecilonota variolosa variolosa (Paykull, 1799) 
 tribus sphenopterini lacordaire, 1857
  rod Sphenoptera dejean, 1833
   podrod Sphenoptera dejean, 1833
    druh  Sphenoptera antiqua antiqua (Illiger, 1803)
   podrod Chilostheta jakovlev, 1889
    druh  Sphenoptera substriata Krinicki, 1834
 tribus Dicercini gistel, 1848
  rod Dicerca eschscholtz, 1829
  (syn. Argante Gistel, 1834)
    druhy  Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824)
      Dicerca berolinensis (Herbst, 1779)
      Dicerca furcata (Thunberg, 1787)
       (syn. acuminata Pallas, 1781)
      Dicerca moesta (Fabricius, 1792)
podčeleď buprestinae leach, 1815
 tribus Buprestini leach, 1815
  rod Buprestis linnaeus, 1758
   podrod Ancylocheira eschscholtz, 1829
    druhy  Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis Herbst, 1780
      Buprestis rustica rustica Linnaeus, 1758
   podrod Buprestis linnaeus, 1758
    druh  Buprestis octoguttata octoguttata Linnaeus, 1758
  rod Eurythyrea dejean, 1833
    druh  Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767)
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 tribus Anthaxiini gory & laporte, 1839
  rod Anthaxia eschscholtz, 1829
   podrod Cratomerus solier, 1833
    druh  Anthaxia hungarica hungarica (Scopoli, 1772)
   podrod Haplanthaxia reitter, 1911
    druh  Anthaxia olympica Kiesenwetter, 1880
   podrod Melanthaxia richter, 1949
    druhy  Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839
       (syn. submontana Obenberger, 1930)
      Anthaxia helvetica helvetica Stierlin, 1868
      Anthaxia morio (Fabricius, 1792)
       (syn. similis Saunders,1871)
      Anthaxia nigrojubata incognita Bílý, 1974
      Anthaxia quadripunctata quadripunctata (Linnaeus, 1758)
   podrod Anthaxia eschscholtz, 1829
    druhy  Anthaxia candens (Panzer, 1792)
      Anthaxia chevrieri Gory & Laporte, 1839
       (= funerula auct. (nec Illiger, 1803))
      Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789)
      Anthaxia hackeri Friwaldszki, 1884
      Anthaxia manca (Fabricius, 1767)
      Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
      Anthaxia podolica podolica Mannerheim, 1837
      Anthaxia salicis salicis (Fabricius, 1777)
      Anthaxia semicuprea Küster, 1851
      Anthaxia senicula senicula (Schrank, 1789)
       (syn. aurulenta Fabricius, 1787, deaurata Gmelin1790)
      Anthaxia suzannae Théry, 1942
      Anthaxia tuerki Ganglbauer, 1886
 tribus melanophilini Bedel, 1921
  rod Melanophila eschscholtz, 1829
    druh  Melanophila acuminata (DeGeer, 1774)
  rod Phaenops dejean, 1833
    druhy  Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)
      Phaenops formaneki formaneki Jacobson, 1913
  rod Trachypteris kirby, 1837
    druh  Trachypteris picta decostigma (Fabricius, 1787)
  tribus chrysobothrini gory & laporte, 1838
  rod Chrysobothris eschscholtz, 1829
   podrod Chrysobothris eschscholtz, 1829
    druhy  Chrysobothris affinis affinis (Fabricius, 1794)
      Chrysobothris igniventris Reitter, 1895
podčeleď agrilinae laporte, 1835
 tribus coraebini Bedel, 1921
  rod Coraebus gory & laporte, 1839
    druhy  Coraebus elatus elatus (Fabricius, 1787)
       (syn. sinuatus Creutzer, 1796; lampsanae Bonelli, 1804)
      Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)
      Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
  rod Meliboeus deyrolle, 1864
  (syn. Nalanda Théry, 1904)
    druh  Meliboeus fulgidicollis (P.H. Lucas, 1846)
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 tribus agrilini laporte, 1835
  rod Agrilus curtis, 1825
   podrod Agrilus curtis, 1825
    druhy  Agrilus cuprescens cuprescens (Ménétriés, 1832)
       (syn. aurichalceus L. Redtenbacher, 1849;
        rubicola Abeille de Perrin, 1897)
      Agrilus integerrimus (Ratzeburg, 1837)
      Agrilus ribesi Schaefer, 1946
      Agrilus salicis J. Frivaldszky, 1877
       (syn. acutangulus Schaefer, 1946)
      Agrilus suvorovi Obenberger, 1935
       (syn. populneus Schaefer, 1946)
      Agrilus viridis viridis (Linnaeus, 1758)

   podrod Anambus c. g.Thomson, 1864
    druh Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777)

   podrod Convexagrilus alexeev, 1998
    druh  Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, 1849

   podrod Dentagrilus alexeev, 1998
    druh  Agrilus cyanescens cyanescens (Ratzeburg, 1837)
       (syn. caeruleus Rossi, 1792)

   podrod Quercuagrilus alexeev, 1998
    druhy  Agrilus angustulus angustulus (Illiger, 1803)
      Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835
      Agrilus graminis graminis Kiesenwetter, 1857
      Agrilus hastulifer Ratzeburg, 1837
      Agrilus laticornis (Illiger, 1803)
      Agrilus litura Kiesenwetter, 1857
      Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857
      Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857
      Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835

   podrod Robertius théry, 1947
    druhy  Agrilus auricollis auricollis Kiesenwetter, 1857
      Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837)
      Agrilus pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837)
       (syn. robertii Chevrolat, 1838)
      Agrilus subauratus subauratus Gebler, 1833
   podrod Rosagrilus alexeev, 1998
    druhy  Agrilus kubani Bílý, 1991
      Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857
      Agrilus viridicaerulans rubi Schaefer, 1937
      Agrilus graecus Obenberger, 1914
       (syn. viscivorus Bílý, 1991)
   podrod Sinuatiagrilus alexeev, 1998
    druh  Agrilus sinuatus sinuatus (A. G. Olivier, 1790)

   podrod Spiragrilus alexeev, 1998
    druhy  Agrilus antiquus croaticus Abeille de Perrin 1897
       (syn. curtii Obenberger, 1913)
      Agrilus hyperici (Creutzer,1799)
      Agrilus macroderus Abeille de Perrin, 1897
       (syn. fuscosericeus Daniel, 1899)
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   podrod Uragrilus semenov, 1935
    druhy  Agrilus ater (Linnaeus, 1767)
      Agrilus guerini Lacordaire, 1835
 tribus aphanisticini jacquelin du val, 1863
  rod aphanisticus latreille, 1810
    druhy  Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G. B. Villa, 1835
      Aphanisticus pusillus (Olivier,1790)
  rod Cylindromorphus kiesenwetter, 1857
    druh  Cylindromorphus filum filum (Gyllenhal, 1817)´
      Cylindromorphus bifrons Rey, 1889
  rod Paracylindromorphus théry, 1930
    druh  Paracylindromorphus subuliformis subuliformis (Mannerheim, 1837)
 tribus trachyini laporte, 1835
  rod Habroloma c. g. Thomson, 1864
   podrod Habroloma c. g. Thomson, 1864
    druh  Habroloma nanum (Paykull, 1799)
       (syn. geranii Silfverberg, 1977)
  rod Trachys Fabricius, 1801
    druhy  Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874
      Trachys minutus minutus (Linnaeus, 1758)
      Trachys problematicus Obenberger, 1918
       (= pumilus auct. partim, nec Illiger, 1803)
      Trachys puncticollis rectilineatus Abeille de Perrin, 1900
      Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857
       (= pumilus auct. partim, nec Illiger, 1803)
      Trachys troglodytes troglodytes Gylenhall, 1817


