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abstract: The present study provides data on the occurence of 15 species of the beetle family 
Eucnemidae in the Podyjí National Park and its close vicinity within the Czech Republic: Dromae-
olus barnabita (A. Villa et G. B. Villa, 1838), Eucnemis capucina Ahrens, 1812, Hylis cariniceps 
(Reitter, 1902), H. foveicollis (C. G. Thomson, 1874), H. olexai (Palm, 1955), H. simonae (Olexa, 
1970), Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871), I. melasoides (Laporte, 1835), Melasis bupresto-
ides (Linnaeus, 1761), Microrhagus emyi (Rouget, 1856), M. lepidus Rosenhauer, 1847, M. pyg-
maeus (Fabricius, 1792), Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823), Xylophilus corticalis (Paykull, 
1800), and X. testaceus (Herbst, 1806). For each species specific data on its records, including 
published data from this area, are given. A detailed account of bionomics is given for each species 
and for some also new host plants, hitherto not published, are listed. The records of all species are 
shown in maps.
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ÚVOD

V České republice je v současnosti známo 18 druhů čeledi Eucnemidae (Muona 
2007; VáVra 2006, 2008; VáVra et al. 2008). Jejich rozšíření na našem území ma-
pují především regionální práce nebo dílčí faunistické příspěvky, např. Fleischer 
(1930); Marek (1963); nohel (1970, 1976); lucht (1976); Fornůsek, Jeniš (1985); 
Málek, Hruška (1991); Hruška et al. (1995); VáVra (1996, 2006, 2008); schlagha-
Merský (2000); horsák et al. (2001); VáVra et al. (2001, 2008); karas, kletečka 
(2002); noVák (2004); streJček (2005); Mertlik (2007); špryňar (2007); konvič-
ka, VáVra (2008); Maňák, schlaghaMerský (2009); Dušánek (2009, 2011); Bene-
dikt (2010); kletečka, karas (2010); nakládal (2011a, b); haMet et al. (2012) 
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a Mertlik, pelikán (2013). Komplexně uvádí rozšíření všech našich druhů Mertlik 
(2008).

V literatuře jsou téměř všichni zástupci dřevomilů uváděni všeobecně jako velmi 
vzácní, řada druhů je známá pouze z jednotlivých nálezů. Příčinou jejich vzácnosti je 
především skrytý způsob života, velmi chabé znalosti z etologie imag, ale i značný 
stupeň přeměny jejich stanovišť – přirozených lesů – na hospodářské porosty s mi-
nimálním výskytem odumřelého dřeva. Údaje o bionomii jsou v menší či větší míře 
obsaženy ve více pracích, konkrétní poznatky uvádí například horion (1953); palM 
(1955); lucht (1976, 1981); Burakowski et al. (1985); Burakowski (1991); Bura-
kowski, Buchholz (1991); lucht, Merkl (1993); Muona (1993) nebo Nikitsky et 
al. (1996, 2008). Všechny druhy jsou saproxylofágní, bionomicky vázané na mrtvou 
dřevní hmotu listnatých i jehličnatých stromů. Jsou považovány za druhy stenoekní 
s ekologicky velmi vyhraněnými nároky, některé jsou charakterizovány jako pralesní 
druhy (např. palM 1955). Většina jich je zařazena v Červeném seznamu ohrožených 
druhů České republiky (VáVra 2005).

Z území Národního parku Podyjí (obr. 1) je literárně známo pouze několik údajů 
dřevomilů. Výskyt druhu Isorhipis marmottani je uveden v kapitole o fauně lokality 
Braitava, kterou zpracoval Martin Škorpík v monografické sérii Chráněná území 

Obr. 1. Území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma.
Fig. 1. Area of the Podyjí National Park and its buffer zone.
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ČR (Mackovčin et al. 2000). Z Havraníků uvádí VáVra (2008) jako nový druh pro 
Českou republiku Rhacopus sahlbergi. konvička, VáVra (2008) zmiňují Hylis cari-
niceps z okolí Vranova nad Dyjí. Několik druhů dřevomilů uvádí z území národního 
parku Mertlik (2008).

MATErIÁl A METOdIkA

Nomenklatura je převzata z Katalogu palearktických brouků (Muona 2007). Lo-
kality jsou doplněny v hranatých závorkách číselnými kódy ploch podle metodiky 
vytvořené pro území NP Podyjí (steJskal 2011) a v kulatých závorkách čísly faunis-
tických mapovacích čtverců (zelený 1972). Druhy i lokality jsou řazeny abecedně, 
u stejné lokality pak podle datace sběru od nejstaršího nálezu. Počet studovaných 
exemplářů je ve většině případů uveden ve formě: počet samců/počet samic (např. 
4/2 tedy znamená 4 samci a 2 samice, -/1 znamená 1 samice).

Komentáře k jednotlivým druhům obsahují informace o celkovém rozšíření, 
o rozšíření v České republice a ekologických nárocích každého druhu. Celkové 
rozšíření vychází z údajů uvedených v Katalogu palearktických brouků (Muona 
2007), u některých druhů je doplněno o další území opomenuté v tomto katalogu 
nebo o údaje publikované ve faunistických pracích vyšlých po roce 2007. Rozšíření 
v České republice je ve většině případů uvedeno souhrnně a vychází z faunistických 
údajů z literatury, jejíž přehled je prezentován v úvodní kapitole.

Názvy dřevin jsou převzaty podle aktuálního názvosloví z práce ÚraDníček et al. 
(2009). Nálezy všech druhů dřevomilů, včetně většiny literárních údajů jsou pro pře-
hlednost uvedeny v mapách (obr. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19).

studovaný materiál je uložen v následujících sbírkách, jejichž zkratky jsou vytvo-
řeny podle arnetta et al. (1993):

APEC  – coll. Antonín Peutlschmid, Olomouc, Czech Republic
FTRC  – coll. Filip Trnka, Olomouc, Czech Republic
JMUZ  – coll. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Czech Republic (Antonín Reiter)
JVAC  – coll. Jiří Ch. Vávra, Ostrava, Czech Republic
MŠKC  – coll. Martin Škorpík, Lukov, Czech Republic
OKOC  – coll. Ondřej Konvička, Zlín, Czech Republic
PBOC  – coll. Petr Boža, Olomouc, Czech Republic
PHOC  – coll. † Pavel Hozman, Essen, Germany
RGAC  – coll. Radim Gabriš, Žulová, Czech Republic
RSTC  – coll. Robert Stejskal, Znojmo, Czech Republic
TSIC  – coll. Tomáš Sitek, Ostrava, Czech Republic
VKUC  – coll. Vítězslav Kubáň, Šlapanice, Czech Republic
ZKRC  – coll. Zdeněk Kraus, Mikulovice u Znojma, Czech Republic

Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – určil 
(determined); ex. – exemplář(e); leg. – sbíral (collector); JZ – jihozápadně (sou-
thwest); NP – národní park (National Park); observ. – pozoroval (observed); PR 
– přírodní rezervace (Nature Reserve); revid. – revidoval (examined); sp. – druh 
(species); SZ – severozápadně (northwest).
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VÝSLEDKY

V předložené práci je uveden přehled 15 druhů dřevomilů (Eucnemidae), zjiště-
ných na území NP a jeho blízkého okolí. V komentáři je u každého z nich obsáhleji 
zpracován odstavec o jeho ekologických nárocích, ve kterém jsou prezentovány, 
pokud zde není uveden odkaz na literaturu, bionomické poznatky z terénní praxe 
prvního z autorů. Pokud není v textu uvedeno jinak, vychází tyto poznatky z terénní 
činnosti na území České republiky a Slovenska. Na konci je připojen přehled všech 
publikovaných hostitelských dřevin a u některých dřevomilů doplněn o nové, dosud 
nepublikované dřeviny. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí pro všechny údaje 
J. Vávra det. nebo revid.

Dromaeolus barnabita (A. Villa et G. B. Villa, 1838) (obr. 2) 
np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Popice (7162).
Studovaný materiál:
Havraníky – vřesoviště [78] (7161), III.1999 (praepupae), -/5, v bříze (Betula sp.), Z. Kraus leg. 
(Zkrc).
Hnanice – Fládnitzká chata [87] (7161), 29.VI.–2.VIII.2013, -/1, v nárazové pasti, O. Konvička leg. 
(OkOc).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 17.VI.–5.VII.2011, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC).
Lukov – Sloní hřbet [31] (7161), 12.VIII.–1.IX.2013, -/1, v nárazové pasti, M. Škorpík leg. 
(MŠKC).
Podmolí – Barák [46] (7161), 29.VI.2011, -/1, M. Škorpík leg. (MŠKC); 18.VI.–3.VII.2012, -/1, 
v nárazové pasti, F. Trnka leg. (RGAC).
Podmolí – Lipina [50] (7161), 18.VI.–3.VII.2012, -/1; 3.–23.VII.2012, -/1, oba v nárazové pasti, 
F. Trnka leg. (FTRC, MŠKC).
Podmolí – Šobes [52] (7161), 2.VII.1996, -/1; 17.VI.1999, -/3; 20.VI.1999, -/1, vše M. Škorpík leg. 
(MŠKC); 27.VI.1999, 1/-, Z. Kraus leg. (ZKRC); 27.VI.2009, -/1 , T. Sitek leg. (TSIC).
Popice – Popická pařezina [72] (7162), 13.V.–29.VI.2013, -/1, v nárazové pasti, O. Konvička leg. 
(OkOc).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), 13.VII.1997, 1/-, Z. Kraus leg. (ZKRC); 4.VIII.2003, 
1/-, smyk, P. Boža leg. (PBOC).
Znojmo – Hradiště [61] (7162), 13.VI.1997, 1/-, R. Stejskal leg. (RSTC).
mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Mašovice – Šafářka (7161), 26.VI.2001, -/1, M. Škorpík leg. (MŠKC).

Evropský druh, známý také ze severní Afriky z Alžírska. V Evropě je diskontinuál-
ně rozšířený od jižní Evropy až do Skandinávie, východně zasahuje až na Kavkaz 
(Burakowski et al. 1985). V České republice vzácně nalézaný druh, známý pouze 
z mála lokalit. Z území Národního parku Podyjí je uveden z Popic u Znojma Mert-
likeM (2008).

Vyskytuje se především v nížinách a předhůří v zachovalých lesních porostech. 
Vývoj larev probíhá v mrtvém dřevě různých listnatých stromů. Výběr dřeva je zá-
vislý na mikroklimatu refugia, především jeho vlhkostních parametrech. Optimální 
vlhkost vytváří vhodné podmínky pro růst dřevokazných hub (Polyporales), jejichž 
působením dochází k rozkladným procesům uvnitř dřeva a tím k vytvoření optimál-
ní dřevní konzistence pro vývoj larev. Tlející dřevo se vyznačuje měkkou, kompakt-
ní konzistencí a nejčastěji šedobílou až bílou barvou. Žír larev probíhá víceméně 
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souběžně s osou dřeva. Vývoj je minimálně dvouletý. Podle dosavadních zkušeností 
přezimuje D. barnabita na rozdíl od většiny ostatních rodů ve stádiu larvy, k tvorbě 
kukelních kolébek dochází až na jaře. Nejčastěji jsou preimaginální stádia nalézána 
v ležících větvích a slabších kmíncích, ale také ve zlomených větvích nad zemí nebo 
v kmíncích stojících stromů.

Více autorů uvádí jako hostitelské dřeviny různé druhy listnatých stromů – dub 
(Quercus sp.), buk (Fagus sylvatica), habr (Carpinus betulus), lípu (Tilia sp.) nebo 
břízu (Betula sp.) (Burakowski et al. 1985; Fornůsek, Jeniš 1985; lucht, Merkl 
1993; Nikitsky et al. 1996). V České republice byly nalezeny larvy také ve dřevě 
jírovce (Aesculus hippocastanum) (Z. Kraus leg. et coll.) a v západním Slovinsku ve 
dřevě habru východního (Carpinus orientalis) (J. Vávra leg. et coll.).

Eucnemis capucina Ahrens, 1812 (obr. 3, 4)
np podyjí:
Studovaný materiál:
Čížov – Granátové jámy [27] (7161), 15.–27.V.2011, 3 ex., v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC, 
rgAc).
Čížov – Hardeggská step [28] (7161), 25.V.–3.VI.1993, 1 ex., P. Hozman leg. et det. (PHOC).

Obr. 2. Nálezy druhu Dromaeolus barnabita v Národním parku Podyjí.
Fig. 2. Records of Dromaeolus barnabita in the Podyjí National Park.
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Čížov – Nad Širokým polem [20] (7161), 18.V.–1.VI.2012, 1 ex.; 18.VI.–3.VII.2012, 1 ex., oba 
v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC, MŠKC).
Hnanice – Fládnitzká chata [87] (7161), 13.V.–29.VI.2013, 2 ex., v nárazové pasti, O. Konvička 
leg. (OKOC).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 15.–27.V.2011, 1 ex.; 18.V.–1.VI.2012, 2 ex., vše v nárazové pasti, 
F. Trnka leg. (FTRC, MŠKC, RGAC).
Lukov – Sloní hřbet [31] (7161), 9.–23.VI.2013, 1 ex., v nárazové pasti, M. Škorpík leg. (MŠKC).
Mašovice – Selský les [57] (7161), 13.V.–29.VI.2013, 1 ex., v nárazové pasti, O. Konvička leg. 
(OkOc).
Popice – Popická pařezina [72] (7162), 13.V.–29.VI.2013, 1 ex., v nárazové pasti, O. Konvička leg. 
(OkOc).
Vranov nad Dyjí – Braitava [5] (7161), 1.VII.1995, 1 ex., M. Škorpík leg. (MŠKC).
Vranov nad Dyjí – Býčí hora [4] (7160), 17.VI.2005, 1 ex., v dutině na kmenu buku (Fagus sylvati-
ca), R. Stejskal leg. (MŠKC).

mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Dyjákovičky env., Ječmeniště (7262), 4.VI.2011, 1 ex., na kmenu jívy (Salix caprea) na břehu ryb-
níka, J. Vávra leg. (JVAC).
Dyjákovičky (7262), 17.V.2013, 4 ex., na kmenu starého jírovce (Aesculus hippocastanum), 
Z. Kraus leg. (ZKRC).
Mikulovice u Znojma (7062), 16.VI.2006, 1 ex., Z. Kraus leg. (ZKRC).

Obr. 3. Nálezy druhu Eucnemis capucina v Národním parku Podyjí.
Fig. 3. Records of Eucnemis capucina in the Podyjí National Park.
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Evropský druh, známý také ze severní Afriky (Alžírsko). Nedávno hlášený z Eston-
ska (Süda 2009) a ze západní Asie z Íránu (Mertlik et al. 2009).

V České republice široce rozšířený, ale velmi lokální druh, vyskytující se od nížin 
do hor. Častější je v nížinách a pahorkatinách, kde se vyskytuje v přírodně bohat-
ších lesních biotopech (přírodě blízké lesy, pastevní lesy, hájové formace), ale také 
v městských parcích, oborách, alejích, remízech nebo větrolamech. Ke svému vývoji 
vyhledává především starší, poškozené živé stromy s otevřenými dutinami v kme-
nech nebo ve větvích (viz obr. 4). V těchto dutinách žijí larvy v mrtvém, polovlhkém 
tlejícím dřevě měkké, ale kompaktní konzistence, nejčastěji šedé, ale i slabě narů-
žovělé barvy. Často se tento typ dřevní hniloby nachází pod tvrdou svrchní slupkou 
dřeva. Vývoj larev je minimálně dvouletý, v závislosti na biotopu mohou přezimovat 
larvy, praepupy i kukly. V dutinách se vyvíjí specifické společenstvo saproxylických 
druhů hmyzu, z brouků se zde s Eucnemis capucina vyskytují často nosatci z podče-

Obr. 4. Biotop druhu Eucnemis capucina – dutina v živém kmenu buku (Fagus sylvatica) v lesním 
komplexu Braitava u Vranova nad Dyjí. Foto R. Stejskal.
Fig. 4. Habitat of Eucnemis capucina – a cavity in a live beech (Fagus sylvatica) trunk in the Brai-
tava forest near Vranov nad Dyjí. Photograph by R. Stejskal.
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ledi Cossoninae, kovaříci Hemicrepidius mutilatus (Rosenhauer, 1847), Procraerus 
tibialis (Lacordaire, 1835) a Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842), tesaříci 
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781), Stictoleptura erythroptera (Hagenbach, 
1822) a Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767), někdy také Anisarthron barbipes 
(Schrank, 1781). Ve stejném typu dřevní hniloby se společně s E. capucina poměrně 
často vyvíjí stehenáč Ischnomera cyanea (Fabricius, 1787) a v okolních velmi měk-
kých částech dřeva potemníci z rodů Mycetochara a Allecula.

Vývoj probíhá v širokém spektru především listnatých dřevin. lucht (1979), 
Burakowski et al. (1985) a lucht, Merkl (1993) uvádí vývoj v topolu (Populus 
sp.), vrbě (Salix sp.), olši (Alnus sp.), bříze bělokoré (Betula pendula), dubu (Quer-
cus sp.), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), lípě (Tilia sp.), jasanu 
(Fraxinus excelsior), jilmu (Ulmus sp.), javoru (Acer sp.) a v ovocných stromech. 
V Polsku byla preimaginální stádia nalezena také ve dřevě jedle (Abies alba) a javo-
ru mléče (Acer platanoides) (Burakowski et al. 1985). Z konkrétních druhů dřevin 
výše neuvedených byl v České republice E. capucina vychován z jírovce (Aesculus 
hippocastanum) a topolu černého (Populus nigra) (M. Škorpík leg. et coll.), také 
z babyky (Acer campestre), jabloně (Malus domestica) a osiky (Populus tremula) 
(J. Vávra leg. et coll.).

Obr. 5. Nálezy druhu Hylis cariniceps v Národním parku Podyjí.
Fig. 5. Records of Hylis cariniceps in the Podyjí National Park.
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Hylis cariniceps (Reitter, 1902) (obr. 5, 6)

np podyjí:
Literární údaje: konvička, VáVra 2008: Vranov nad Dyjí (7161).

Studovaný materiál:
Čížov – Granátové jámy [27] (7161), 5.VII.–10.VIII.2011, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. 
(FTrc).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 18.VI.–3.VII.2012, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (MŠKC).
Podmolí – Barák [45] (7161), 17.VI.–5.VII.2011, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (RGAC).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), 23.V.2007 (pupae), 5 ex., ve větvi habru (Carpinus be-
tulus), J. Vávra leg. (JVAC).

mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Uherčice env., PR Bílý kříž (7159), 7.IV.2012 (praepupae), 1/1, v ležícím, světle červeně tlejícím 
dřevě kmínku habru (Carpinus betulus) společně s H. foveicollis, J. Vávra leg. (JVAC).

Druh široce rozšířený v celé Evropě, chybí v její východní části. Nově je hlášený 
také z Estonska (Süda 2009). Všude se vyskytuje jen sporadicky. V České republice 

Obr. 6. Biotop druhů Hylis cariniceps, Isorhipis marmottani a Microrhagus lepidus – zachovalý 
habrový porost (Carpinetum) na úpatí Ledových slují u Vranova nad Dyjí. Foto J. Vávra.
Fig. 6. Habitat of Hylis cariniceps, Isorhipis marmottani and Microrhagus lepidus – a natural horn-
beam stand (Carpinetum) at the foot of Ledové sluje near Vranov nad Dyjí. Photograph by J. Vávra.
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velmi vzácný druh, v Čechách je známý pouze z Křivoklátska (lucht 1976, Mert-
lik 2008), na Moravě více nálezů z Břeclavska a východní Moravy (VáVra 2006; 
konvička, VáVra 2008; J. Vávra, nepubl. údaje). Z Národního parku Podyjí uvádějí 
konvička, VáVra (2008) bez bližších údajů výskyt Hylis cariniceps z okolí Vranova 
nad Dyjí. 

Ve střední Evropě se vyskytuje pouze velmi lokálně od nížin do hor v přírod-
ně zachovalých, věkově strukturovaných lesních porostech s dostatkem odumřelé 
a tlející dřevní hmoty. Vývoj larev probíhá v mrtvém a tlejícím dřevě především 
listnatých stromů, ale i jehličnanů. Bionomické nároky preimaginálních stádií jsou 
podobné jako u Dromaeolus barnabita a platí také pro ostatní druhy rodu Hylis, 
pro všechny druhy rodů Microrhagus, Rhacopus a Xylophilus. Larvy H. cariniceps 
žijí v měkkém, polovhlkém kompaktním tlejícím dřevě, které je práškovitě drolivé 
a při manipulaci velmi nestabilní. Barva této dřevní hniloby je nejčastěji světle čer-
venohnědá. Žír larev probíhá souběžně s osou dřeva. Vývoj je minimálně dvouletý, 
v podmínkách střední Evropy přezimují praepupy, ke kuklení dochází na jaře. Vývoj 
probíhá nejčastěji v ležícím dřevě větví, slabších i silnějších kmenů, ale za vhodných 
vlhkostních podmínek i ve stojících kmenech dřevin, velmi často v lísce (Corylus 
avellana).

V literatuře je jako hostitelská dřevina uveden habr (Carpinus betulus), líska 
(Corylus avellana), hloh (Crataegus sp.), dřín (Cornus sp.), břečťan (Hedera helix) 
a smrk (Picea sp.) (palM 1959, BrakMan 1968, leiler 1976). V České republice 
byly nalezeny praepupy také ve dřevě dubu (Quercus sp.) a v západním Slovinsku 
ve dřevě habru východního (Carpinus orientalis) (J. Vávra leg. et coll.).

Hylis foveicollis (C. G. Thomson, 1874) (obr. 7) 

np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Vranov nad Dyjí (7160).

Studovaný materiál:
Čížov – údolí Klaperova potoka [26] (7161), 7.XI.2007, 1 mrtvá larva, v kmenu lísky (Corylus 
avellana), J. Vávra leg. (JVAC).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 5.VII.–10.VIII.2011, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (RGAC).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), 19.IV.1997, 1 mrtvý ex., v ležícím kmenu habru (Car-
pinus betulus), Z. Kraus leg. (ZKRC).

mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Uherčice env., PR Bílý kříž (7159), 7.IV.2012 (praepupae), 5/7, v ležícím, světle červeně tlejícím 
dřevě kmínku habru (Carpinus betulus) společně s Hylis cariniceps, J. Vávra leg. (JVAC, MŠKC).
Bítov env., PR U Doutné skály (7060), 7.VII.2013, -/1, oklep živé větve habru (Carpinus betulus), 
M. Škorpík leg. (MŠKC); 10.VII.2013, -/1, oklep suchého kmínku dubu (Quercus sp.), J. Vávra 
leg. (JVAC).

Evropský druh, diskontinuálně známý od submediteránní oblasti až do Skandinávie, 
východně z Ruska. Recentně hlášený ze Španělska (recalde irurzun 2008). V Čes-
ké republice široce rozšířený, ale vzácný a lokální druh. Údaje z literatury, zvláště 
staršího vydání je nutno považovat za velmi nejisté vzhledem k obtížné determi-
naci a taxonomickým nejasnostem v rodu, jak již zmiňují palM (1955) nebo lucht 
(1976). Z území NP Podyjí ho uvádí z Vranova nad Dyjí Mertlik (2008).
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Vyskytuje se od nížin až do horských oblastí, nejčastěji v pahorkatinách až před-
hořích v přírodně zachovalých lesních porostech s dostatkem padlé a tlející dřevní 
hmoty. Vývoj larev probíhá v tlejícím dřevě listnatých i jehličnanů stromů. Biotopo-
vé nároky, včetně výběru vhodného dřeva, konzistence dřevní hniloby i vývojového 
cyklu jsou prakticky stejné jako u ostatních druhů rodu (viz bionomie u druhu H. 
cariniceps). Ve vhodném dřevě se může vyvíjet několik druhů rodu Hylis společ-
ně. Takto byly nalezeny larvy H. foveicollis společně s larvami H. cariniceps nejen 
v okolí NP Podyjí, ale také v Bílých Karpatech na východní Moravě, v NP Muránska 
planina na Slovensku a na několika lokalitách v jižním a středním Slovinsku; v Bí-
lých Karpatech byly nalezeny praepupy H. foveicollis společně také s H. olexai (vše 
J. Vávra leg. et coll.). Přezimují praepupy, ke kuklení dochází na jaře. Vývoj probíhá 
podobně jako u předchozího druhu nejčastěji v ležících větvích nebo kmenech, také 
při zachování vhodné vlhkosti dřeva ve stojících tenčích i silnějších kmenech stro-
mů, často lísky (Corylus avellana) nebo olše (Alnus sp.).

V literatuře je jako hostitelská dřevina známý buk (Fagus sylvatica), habr (Car-
pinus betulus), jasan (Fraxinus sp.), jilm (Ulmus sp.), olše (Alnus sp.), bříza (Betula 
sp.), topol (Populus sp.), vrba (Salix sp.), brslen evropský (Euonymus europaeus), 
jedle (Abies alba) a smrk (Picea sp.) (palM 1955; lucht 1976; Fornůsek, Jeniš 

Obr. 7. Nálezy druhu Hylis foveicollis v Národním parku Podyjí.
Fig. 7. Records of Hylis foveicollis in the Podyjí National Park.
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1985; Burakowski, Buchholz 1991; lucht, Merkl 1993). Na severní Moravě nalezl 
J. Vávra praepupy H. foveicollis také ve dřevě lípy (Tilia sp.) a na více lokalitách 
v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku ve dřevě lísky (Corylus avellana).

Hylis olexai (Palm, 1955) (obr. 8)
np podyjí:
Studovaný materiál:
Čížov – Granátové jámy [27] (7161), 3.–23.VII.2012, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 5.VII.–10.VIII.2011, 1/-, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (RGAC).

Druh je diskontinuálně rozšířený v celé Evropě, východně zasahuje až na Kavkaz 
(lucht 1976). Nově je hlášený také z Estonska (Süda, VoolMa 2007), Španělska 
(recalde irurzun 2008) a Ukrajiny (Mertlik et al. 2009). V České republice je 
v současnosti známý především z Moravy, kde je lokálně rozšířen zejména v její 
jižní až východní části, jednotlivé nálezy pocházejí také z Blanenska, Olomoucka 
a Ostravska. Z Čech jej uvádí lucht (1976), ale jím uvedená česká lokalita „Tr. 
Teplice, Richter leg.“ se s největší pravděpodobností týká Trenčianských Teplic na 
Slovensku, kde Alois Richter sběratelsky působil. Tento chybný údaj také pravdě-
podobně převzal olexa (1993) do Seznamu československých brouků. Další nálezy 

Obr. 8. Nálezy druhů Hylis olexai ( ) a Hylis simonae ( ) v Národním parku Podyjí.
Fig. 8. Records of Hylis olexai ( ) and Hylis simonae ( ) in the Podyjí National Park.
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Hylis olexai uvádí z Čech Mertlik (2008). Jedná se o starý nález ze Šumavy a také 
recentní nálezy dvou exemplářů z Týřovických skal, které se ale zakládají na chyb-
né determinaci druhů Hylis cariniceps a H. foveicollis (J. Vávra revid.). Nejnovější 
údaje hlásí Mertlik, pelikán (2013) ze čtyř lokalit ve východních Čechách. Spolu se 
starým údajem ze Šumavy jsou tyto východočeské nálezy zatím jedinými validními 
údaji H. olexai v Čechách.

Dřevomil H. olexai se vyskytuje od nížin až do horských oblastí, všude jen velmi 
lokálně a sporadicky. Vývoj probíhá především v listnatých dřevinách, ale i v jeh-
ličnanech. Jeho ekologické nároky jsou stejné jako u ostatních zástupců rodu Hylis 
(viz H. cariniceps). Vyhledává zachovalé porosty pralesního charakteru s padlým 
a tlejícím dřevem, ve kterém se vyvíjí jeho larvy. Tlející dřevo je velmi měkké, ale 
kompaktní, barvy světle červenohnědé, často kryté tvrdší a pevnější vrstvou dřeva. 
Žír larev probíhá souběžně s osou dřeva. Vývoj je minimálně dvouletý. V podmín-
kách střední Evropy přezimují praepupy, ke kuklení dochází na jaře. Přezimování la-
rev uvádí z okolí Moskvy Nikitsky et al. (1996). Vývoj probíhá nejčastěji v ležícím 
dřevě slabších i silnějších větví nebo kmenů, také v tlejících větvích nad zemí nebo 
ve stojících kmenech vhodné vlhkosti.

Vývoj druhu je hlášen z dubu (Quercus sp.), buku (Fagus sylvatica), jírovce (Ae-
sculus hippocastanum), topolu (Populus sp.), osiky (Populus tremula), smrku (Picea 
sp.) a jedle (Abies sp.) (lucht 1976, 1981; Fornůsek, Jeniš 1985; Muona 1993; Ni-
kitsky et al. 2008). V České republice byla imaga vychována také z olše (Alnus sp.), 
lípy (Tilia sp.) a topolu kanadského (Populus × canadensis) (J. Vávra leg. et coll.).

Hylis simonae (Olexa, 1970) (obr. 8, 9)

np podyjí:
Studovaný materiál:
Čížov – 1 km JZ od obce [20] (7161), 6.VII.2012, 1/-, oklep větví ve smíšeném lese, T. Sitek leg. 
(TSIc).
Podmolí – Barák [45] (7161), 17.VI.–5.VII.2011, -/1; 5.VII.–10.VIII.2011, -/2, vše v nárazové pas-
ti, F. Trnka leg. (FTRC, JVAC, RGAC).

Evropský druh s centrem rozšíření v jižní Evropě a s několika nálezy v jižních parti-
ích střední Evropy. V České republice je známý pouze ze tří lokalit, situovaných do 
lužního komplexu lesa na Pohansku u Břeclavi (VáVra et al. 2008). Nálezy ze dvou 
lokalit v NP Podyjí jsou druhou oblastí v Česku a zatím nejsevernějšími v jeho are-
álu.

Hylis simonae se vyskytuje od nížinných poloh (olexa 1970) až do horských 
oblastí (např. recalde irurzun 2008). Stejně jako ostatní druhy rodu vyžaduje pro 
svůj vývoj zachovalé a přírodně bohaté lesní porosty s dostatečným množstvím 
odumřelého dřeva. Vývoj probíhá v mrtvé a tlející dřevní hmotě listnatých stromů. 
Ekologické nároky preimaginálních stádií jsou stejné jako u předchozích druhů (viz 
bionomie u druhu H. cariniceps). Někdy se H. simonae může vyvíjet společně s ji-
nými druhy rodu, např. v jižním Slovinsku byly společně v jednom dřevě nalezeny 
praepupy H. simonae a H. foveicollis (J. Vávra leg. et coll.). Ke kuklení dochází na 
jaře.

Doposud není v literatuře uvedena žádná hostitelská dřevina. olexa (1970) uvádí 
nález imag v tlejícím dřevě větve jasanu (Fraxinus sp.), ale nespecifikuje, jestli se 
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jednalo o imaga v kukelních kolébkách, proto zatím nelze považovat jasan za pro-
kázanou živnou dřevinu. Za prokázané hostitelské dřeviny lze naopak považovat 
dub (Quercus sp.) a lísku (Corylus avellana), v jejichž tlejícím dřevě byly ve střed-
ním Řecku ve větvi dubu (Quercus sp.) a v jižním Slovinsku a na několika lokalitách 
středního a severního Řecka ve dřevě lísky (Corylus avellana) nalezeny praepupy 
a následně vychována imaga H. simonae (J. Vávra leg. et coll.). 

Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871) (obr. 6, 10)
np podyjí:
Literární údaje: Mackovčin et al. 2000: Vranov nad Dyjí – Braitava (7161); Mertlik 2008: Vranov 
nad Dyjí – Braitava (7160), Vranov nad Dyjí – Ledové sluje (7161), Hardegg (7161).
Studovaný materiál:
Čížov – údolí Klaperova potoka [26] (7161), 6.VII.2012, 1/-, oklep ze suchého kmínku lísky (Cory-
lus avellana), O. Konvička leg. (OKOC).
Čížov – Nad Širokým polem [20] (7161), 1.–18.VI.2012, 1/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. 
(FTrc, rgAc).
Hnanice [86] (7161), 23.VII.1997, -/1, oklep z ležícího kmínku habru (Carpinus betulus), R. Stejs-
kal leg. (MŠKC).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 17.VI.–5.VII.2011, -/2; 18.VI.–3.VII.2012, 1/-, vše v nárazové pasti, 
F. Trnka leg. (FTRC, RGAC).
Lukov – ústí Klaperova potoka [31] (7161), 9.VII.2013, -/3, oklep stojícího, suchého kmínku habru 
(Carpinus betulus) v podvečer, J. Vávra leg. (JVAC).
Podmolí – Barák [45] (7161), 17.VI.–5.VII.2011, -/4; 5.VII.–10.VIII.2011, -/2, vše v nárazové pas-
ti, F. Trnka leg. (FTRC, MŠKC, RGAC).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), 16.VII.1995, -/2, V. Kubáň leg. (VKUC); II.1997 (prae-
pupae), 2/-; VI.1998 (pupa), -/1; IV.2003 (praepupa), 1/-; V.2003 (praepupae), 14/13, v habru (Car-
pinus betulus), vše Z. Kraus leg. (ZKRC).

Obr. 9. Samec druhu Hylis simonae. Foto A. Komendová.
Fig. 9. Male of Hylis simonae. Photograph by A. Komendová.
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mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Bítov env., PR U Doutné skály (7060), 7.VII.2013, -/1, oklep suchého, stojícího kmínku habru 
(Carpinus betulus), M. Škorpík leg. (MŠKC).

Evropský druh s diskontinuálním rozšířením, všude velmi vzácný. V České repub-
lice je tento druh velmi lokální, v Čechách známý pouze z Křivoklátska a Hluboké 
nad Vltavou, na Moravě jsou známy staré nálezy z Brněnska a recentní z Břeclavska 
a Znojemska. Z území Národního parku Podyjí je uveden výskyt druhu Isorhipis 
marmottani v kapitole o fauně lokality lesního komplexu Braitava, kterou zpraco-
val M. Škorpík v monografické sérii Chráněná území ČR (Mackovčin et al. 2000). 
Mertlik (2008) jej uvádí z Hardeggu, Ledových slují a také z Braitavy.

Vyskytuje se v nížinách a pahorkatinách v zachovalých lesních porostech, také 
v přírodně bohatých oborních lesích, především s porosty „tvrdých“ listnatých dře-
vin. Vývoj larev probíhá v mrtvém, polotvrdém dřevě stojících i ležících tenčích 
kmínků především habru (Carpinus betulus) (viz obr. 6). Ke kladení samice často 
vyhledávají ještě stojící, ale poškozené živé stromy. Vajíčka kladou do obnažených 
ploch odumřelého dřeva bez borky, tzv. lysin, které vznikají v místech starých po-

Obr. 10. Nálezy druhu Isorhipis marmottani v Národním parku Podyjí.
Fig. 10. Records of Isorhipis marmottani in the Podyjí National Park.
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ranění, způsobených mimo jiné často oborní zvěří. Optimální vlhkost je u odumře-
lého dřeva na živých kmenech podmíněna především kontaktem s živými pletivy, 
u stojících nebo ležících mrtvých kmínků vyšší vzdušnou vlhkostí nebo kontaktem 
se zemí. V jednom dřevě se může vyvíjet i několik generací. V modelovém případě 
jsou prvotně napadeny „lysiny“ na stojících, ještě živých stromech. Během vývoje 
následných generací dochází k zaschnutí a pádu stromu. Další generace pak v zá-
vislosti na vhodné vlhkosti mrtvého dřeva postupně obsazují většinu celého ležící-
ho kmene. Žír larev probíhá vždy kolmo k ose dřeva. Chodby jsou velmi nápadné 
a charakteristické, na rozdíl od většiny dřevomilů (rody Clypeorhagus, Dromaeolus, 
Eucnemis, Hylis, Microrhagus, Nematodes, Rhacopus a Xylophilus) zřetelně vidi-
telné a vyplněné stlačenou dřevní drtí. Na rozdíl od druhu I. melasoides preferuje 
I. marmottani především padlé nebo ležící dřevo, které si díky kontaktu s půdou 
udržuje dlouhodobě stabilní vlhkost. Vývoj jedné generace je minimálně dvouletý. 
Přezimují praepupy a ke kuklení dochází až na jaře.

lucht, Merkl (1993) uvádějí vývoj v habru (Carpinus betulus), dubu (Quercus 
sp.) a buku (Fagus sylvatica). 

Obr. 11. Nálezy druhu Isorhipis melasoides v Národním parku Podyjí.
Fig. 11. Records of Isorhipis melasoides in the Podyjí National Park.
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Isorhipis melasoides (Laporte, 1835) (obr. 11, 12)

np podyjí:
Studovaný materiál:
Podmolí – Šobes [52] (7161), V.2000 (praepupae), 4/2, ve stojícím polosuchém kmenu lípy (Tilia 
sp.), Z. Kraus leg. (ZKRC).
Vranov nad Dyjí – Braitava [5] (7161), 7.VII.1995, 1/1, M. Škorpík leg. (MŠKC); 7.V.2000 (prae-
pupae), 2/1, v padlém kmenu lípy (Tilia sp.), J. Vávra leg. (JVAC).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), V.2003 (praepupae), 1/1, v ležícím kmenu lípy (Tilia 
sp.), Z. Kraus leg. (ZKRC)

mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Lančov env., PR Tisová stráň (7060), 7.VI.–12.VII.2013, 6/1, v nárazové pasti na suché lípě (Tilia 
sp.), R. Stejskal leg. (JMUZ, RSTC).

Druh široce rozšířený v celé Evropě, všude pouze sporadicky. Výskyt ve Španělsku 
uvádí bez bližších údajů již lohse (1979). V České republice velmi vzácný a lokální 
druh, ale častější než I. marmottani. Vyskytuje se v zachovalých porostech prales-

Obr. 12. Biotop druhu Isorhipis melasoides – smíšený porost s převahou lípy (Tilia sp.), buku (Fa-
gus sylvatica) a dubu zimního (Quercus petraea) na severovýchodním svahu lesního komplexu 
Braitava u Vranova nad Dyjí. Foto J. Vávra.
Fig. 12. Habitat of Isorhipis melasoides – a mixed stand with prevalence of lime (Tilia sp.), beech 
(Fagus sylvatica) and sessile oak (Quercus petraea) on the north-eastern slope of the Braitava fo-
rest near Vranov nad Dyjí. Photograph by J. Vávra. 
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ního charakteru, ale také ve věkově strukturovaných a přírodně bohatých oborních 
lesích od nížin do předhoří. Bionomické nároky, vývojový cyklus i způsob žíru larev 
I. melasoides jsou téměř stejné jako u I. marmottani. Vyvíjí se v kmenech i větvích 
listnatých stromů, ale na rozdíl od I. marmottani si vybírá silnější dřevo mnohem 
většího průměru, které zaručuje dlouhodobě vhodnou stabilní vlhkost dřeva. Vzhle-
dem k tomu se často vyvíjí ve zcela zaschlých, ale stojících kmenech nebo silných 
větvích v korunách stromů. Vývoj je minimálně dvouletý, přezimují praepupy a ke 
kuklení dochází na jaře.

Vývoj je udáván v dubu (Quercus sp.), buku (Fagus sylvatica), habru (Carpi-
nus betulus), lípě (Tilia sp.), olši (Alnus sp.) a topolu (Populus sp.) (MaMaeV 1976; 
Burakowski et al. 1985; Fornůsek, Jeniš 1985; lucht, Merkl 1993).

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761) (obr. 13) 
np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Vranov nad Dyjí (7160), Havraníky (7161), Nový Hrádek (7161), 
Popice (7162), Znojmo (7162).
Studovaný materiál:
Čížov [100] (7161), 10.V.2003, 2 ex., v obci; 25.V.2005, 1 ex., hromady dřeva v obci, vše A. Reiter 
leg., M. Škorpík det. (JMUZ).
Čížov – Granátové jámy [27] (7161), 29.IV.–27.V.2011, -/3, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC, 
rgAc).
Čížov – údolí Klaperova potoka [26] (7161), 7.XI.2007, mrtvá imaga a požerky v habru (Carpinus 
betulus) a v lísce (Corylus avellana), J. Vávra observ.
Havraníky [78] (7161), 28.XII.1989, 1/-, Z. Kraus leg. (ZKRC); II.1994, 3/5, imaga v kukelních 
kolébkách v kmenu břízy (Betula sp.), Z. Kraus leg. (JMUZ, ZKRC).
Hnanice – údolí potoka Daníž [86] (7161), 8.IV.2012, 3 ex., imaga v kukelních kolébkách v suchém 
kmínku krušiny (Frangula alnus) v lesním mokřadu, J. Vávra leg. (JVAC).
Hnanice – 1 km SZ od obce [87] (7161), 5.VII.2012, -/3, mrtvá imaga po vykladení ve starých vý-
letových otvorech v ležícím kmínku olše (Alnus sp.), J. Vávra leg. (JVAC).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 25.V.1998, -/1, M. Škorpík leg. (MŠKC); 29.IV.–27.V.2011, 8/1, v nára-
zové pasti, F. Trnka leg. (FTRC, RGAC).
Lukov – Vraní skála [36] (7161), 2.VI.1995, 1/-, M. Škorpík leg. (MŠKC).
Podmolí – Barák [45] (7161), 22.VI.2011, -/1, na kmenu habru (Carpinus betulus), M. Škorpík leg. 
(MŠKC); 29.IV.–14.V.2011, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (RGAC).
Podmolí – Lipina [50] (7161), 15.–27.V.2011, 1/3, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC, RGAC).
Podmolí – Šobes [52] (7161), 25.IV.2001, 2/-; 6.V.2003, -/1, vše Z. Kraus leg. (ZKRC).
Podmolí – údolí Žlebského potoka [40] (7161), 5.XI.2007, mrtvá imaga a požerky v lísce (Corylus 
avellana), J. Vávra observ.; 16.VI.2012, -/1, na pařezu habru (Carpinus betulus); 9.VI.2013, 1/-, 
oba ex. R. Stejskal leg. (RSTC, MŠKC).
Popice [77] (7162), 15.I.1989, 6/1, M. Škorpík leg. (MŠKC); 4.IV.1997, 1/-, A. Peutlschmid leg. 
(ApEc).
Popice – Popická pařezina [72] (7162), 13.V.2013, 1 ex., oklep suchých větví, O. Konvička leg. 
(OkOc).
Vranov nad Dyjí [9] (7160), 30.V.1998, 1/1, V. Kubáň leg. (VKUC)
Vranov nad Dyjí – Braitava [5] (7160), 7.V.2000, -/1; 14.V.2001, 1/-, oba Z. Kraus leg. (ZKRC); 
24.V.2007, 1/-, na kmenu buku (Fagus sylvatica), M. Škorpík leg. (MŠKC).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), 20.III.1995, -/1, M. Škorpík leg. (MŠKC); 16.V.2001, 
1/-, Z. Kraus leg. (ZKRC).

mimo hranice np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Mašovice (7161).
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Studovaný materiál:
Hluboké Mašůvky (7062), III.2005, -/1, v habru (Carpinus betulus), Z. Kraus leg. (ZKRC).
Mikulovice u Znojma (7062), 1.VI.1991, 1/1, Z. Kraus leg. (ZKRC).
Znojmo (7162), 30.XI.1983, 2 ex., Z. Kraus leg. et det. (JMUZ); 4.IV.1997, 1/-, A. Peutlschmid leg. 
(ApEc).

Eurosibiřský druh, známý také ze severní Afriky z Alžírska. Z území NP Podyjí a je-
ho okolí ho uvádí Mertlik (2008) ze šesti lokalit.

Nejhojnější zástupce čeledi. V České republice se roztroušeně vyskytuje od nížin 
do hor, nejvíce nálezů pochází z nížin a pahorkatin. Primárně se vyskytuje v zacho-
valejších lesních biotopech, ale také v oborách, parcích, alejích nebo větrolamech. 
Často také v ekotonech na okrajích lesů, v polních remízech, na hrázích rybníků 
a pod., zvláště tam, kde se zachovaly starší porosty lísky (Corylus avellana). Vývoj 
druhu probíhá v odumřelém dřevě různých listnatých stromů. Způsob života larev je 
stejný jako u rodu Isorhipis. Imaga se líhnou už na podzim a přezimují v kukelních 
kolébkách, velmi vzácně mohou zimovat i kukly. Preimaginální stádia jsou nalézána 
v širokém spektru mrtvého dřeva, od ležících slabších kmínků a větví až po stojící 
kmeny a větve v korunách, také v mrtvém dřevě ještě živých stromů.

Vývoj je udáván v dubu (Quercus sp.), buku (Fagus sylvatica), habru (Carpi-
nus betulus), javoru (Acer sp.), jírovci (Aesculus hippocastanum), olši (Alnus sp.), 

Obr. 13. Nálezy druhu Melasis buprestoides v Národním parku Podyjí.
Fig. 13. Records of Melasis buprestoides in the Podyjí National Park.
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bříze (Betula sp.), vrbě (Salix sp.), jívě (Salix caprea), topolu (Populus sp.), osice 
(Populus tremula), platanu (Platanus sp.) a lísce (Corylus avellana) (horion 1953, 
Burakowski et al. 1985, Nikitsky et al. 2008, recalde irurzun 2008). Novou, dosud 
v literatuře neuvedenou hostitelskou dřevinou je krušina (Frangula alnus), v jejíž 
dřevě nalezl J. Vávra u Hnanic v NP Podyjí požerky a velmi malá imaga v kukelních 
kolébkách. Vývoj probíhal v suchém kmínku o průměru 3 cm. 

Microrhagus emyi (Rouget, 1856) (obr. 14)
np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Hardegg (7161). 
Studovaný materiál:
Čížov [20] (7161), 4.VII.2004, -/1, oklep větví ve fragmentu lužního lesa pod Plačkovou studán-
kou; 29.VII.2006, 1/-, na louce pod Hardeggem, oba exempláře R. Stejskal leg. (MŠKC).
Čížov – Granátové jámy [27] (7161), 27.V.–17.VI.2011, 1/-; 17.VI.–5.VII.2011, 1/1; 5.VII.-
10.VIII.2011, 2/1; 1.–18.VI.2012, 2/-, vše v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC, JVAC, MŠKC, 
rgAc).

Druh široce rozšířený v celé Evropě, ale všude sporadický a velmi lokální. Nově hlá-
šen z Estonska (Süda 2009), z několika států na Balkáně, z jižního Ruska a z asijské 
části Turecka (Mertlik et al. 2007; Mertlik, platia 2008). V České republice velmi 
vzácný druh, známý v Čechách pouze z okolí České Skalice (VáVra et al. 2001), na 
Moravě z okolí Litovle, z více lokalit na Břeclavsku (Fornůsek, Jeniš 1985; VáVra 
1996; Mertlik 2008) a ze Znojemska, odkud ho z území NP Podyjí hlásí Mertlik 
(2008).

V celém areálu rozšíření se vyskytuje od nížinných poloh až do podhorských ob-
lastí, ale všude pouze velmi lokálně. Žije v přírodně bohatých lesních porostech pra-
lesního charakteru s dostatkem mrtvé a tlející dřevní hmoty. Nejvíce nálezů pochází 
z nížinných aluviálních porostů lužních lesů. Vývoj larev probíhá v tlejícím dřevě 
listnatých stromů, především větví, ale i kmenů (Nikitsky et al. 2008). V západním 
Slovinsku nalezl J. Vávra v lesostepní formaci na krasovém podkladu s porostem so-
litérních dubů praepupy M. emyi ve spadlé tenké větvi dubu (Quercus sp.) o průmě-
ru 2 cm. Vývoj probíhal v kompaktní, ale velmi měkké a práškovitě drolivé hnilobě 
dřeva, barvy světle hnědé až šedočervené. Chodby podobně jako u všech ostatních 
rodů mimo Isorhipis a Melasis jsou téměř neviditelné a probíhají souběžně s osou 
dřeva. Vývoj byl zjištěn minimálně dvouletý, přezimují larvy nebo praepupy a ke 
kuklení dochází až na jaře.

V literatuře je jako hostitelská dřevina uveden dub (Quercus sp.), buk (Fagus syl-
vatica), jasan (Fraxinus sp.), vrba (Salix sp.) a líska (Corylus avellana) (Burakowski 
1991; lucht, Merkl 1993; Muona 1993 a Nikitsky et al. 2008). 

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847 (obr. 6, 14)
np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Vranov nad Dyjí – Ledové sluje (7161).
Studovaný materiál:
Podmolí – Barák [45] (7161), 18.V.–1.VI.2012, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (RGAC).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), 15.III.1997 (praepupae), 4/4, v padlém kmenu habru 
(Carpinus betulus), J. Vávra leg. (JVAC); X.2000 (praepupae), 7/8, v kmenu habru (Carpinus betu-
lus), Z. Kraus leg. (ZKRC).
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mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Uherčice env., PR Bílý kříž (7159), 7.IV.2012 (praepupae), 8/11, v šedé hnilobě ležícího kmínku 
lísky (Corylus avellana), J. Vávra leg. (JVAC).

Druh známý z většiny států Evropy, nově hlášený také z Estonska (Süda 2009) 
a Španělska (de la rosa 2008). V České republice velmi vzácný druh, známý pouze 
z několika lokalit ve východních Čechách a z více lokalit na Moravě (VáVra et al. 
2001, Mertlik 2008). Z území NP Podyjí jej hlásí Mertlik (2008) z Ledových slují 
u Vranova nad Dyjí. 

Vyskytuje se především v nížinách a pahorkatinách v přírodně zachovalých les-
ních porostech s dostatečným množstvím a časovou kontinuitou padlého a tlejícího 
dřeva. Vývoj larev probíhá v tlejícím dřevě měkké, polovhlké až vlhké a kompaktní 
konzistence, které je často charakteristické svým rozpadem svrchních vrstev do ten-
kých a křehkých plátů. Jeho barva je nejčastěji šedobílá až šedá. Žír larev probíhá 
souběžně s osou dřeva. Vývoj je minimálně dvouletý, v klimatických podmínkách 
střední Evropy přezimují praepupy, ke kuklení dochází na jaře. Přezimování larev 
uvádí z okolí Moskvy Nikitsky et al. (1996). Vzhledem k prakticky stejným biono-
mickým nárokům se někdy může Microrhagus lepidus vyvíjet společně s druhem 

Obr. 14. Nálezy druhů Microrhagus emyi ( ) a Microrhagus lepidus ( ) v Národním parku Podyjí.
Fig. 14. Records of Microrhagus emyi ( ) a Microrhagus lepidus ( ) in the Podyjí National Park.
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M. pygmaeus v jednom kusu dřeva. Takto byly nalezeny oba druhy např. ve dřevě 
buku (Fagus sylvatica) v jižním Slovinsku. Larvy se vyvíjí v různých typech mrtvé-
ho dřeva, nejčastěji v ležících kmíncích a větvích, v padlých silných kmenech nebo 
jejich zlomech, ale také ve stojících pahýlech nebo v pařezech.

Burakowski et al. (1985), lucht, Merkl (1993) a Nikitsky et al. (1996) uvádí 
vývoj v dubu (Quercus sp.), buku (Fagus sylvatica), olši (Alnus sp.), lípě (Tilia sp.), 
jilmu (Ulmus sp.), vrbě (Salix sp.) a osice (Populus tremula). Preimaginální stádia 
byla nalezena také v dalších živných dřevinách, a to na severní a východní Moravě 
v javoru (Acer sp.), jasanu (Fraxinus excelsior) a jírovci (Aesculus hippocastanum), 
na jižní Moravě a na středním Slovensku v habru (Carpinus betulus) a na několika 
lokalitách České republiky, Slovenska a Slovinska v lísce (Corylus avellana) (vše 
J. Vávra leg. et coll.).

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) (obr. 15, 16)
np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Vranov nad Dyjí (7160), Čížov (7161). 
Studovaný materiál:
Čížov – 1 km JZ od obce [20] (7161), 6.VII.2012, -/1, oklep ze suché větve habru (Carpinus betu-
lus) ve smíšeném lese, J. Vávra leg. (JVAC).

Obr. 15. Nálezy druhu Microrhagus pygmaeus v Národním parku Podyjí.
Fig. 15. Records of Microrhagus pygmaeus in the Podyjí National Park.
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Čížov – Nad Širokým polem [20] (7161), 1.–18.VI.2012, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. 
(JVAC).
Hnanice – 1 km SZ od obce [87] (7161), 16.X.2011 (praepupae), 1/1, v šedobílé hnilobě ležícího 
kmínku lísky (Corylus avellana) v olšině (Alnetum), J. Vávra leg. (JVAC).
Lukov – Gáliš [34] (7161), 27.V.–17.VI.2011, 1/-; 17.VI.–5.VII.2011, 1/1; 5.VII.–10.VIII.2011, 
1/1, vše v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC, MŠKC, RGAC).
Lukov – Vraní skála [36] (7161), 17.VII.1994, -/1, M. Škorpík leg. (MŠKC).
Podmolí – Barák [45] (7161), 17.VI.–5.VII.2011, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (RGAC).
Podmolí – Lipina [50] (7161), 1.–18.VI.2012, -/1, v nárazové pasti, F. Trnka leg. (FTRC).
Vranov nad Dyjí – Ledové sluje [9] (7161), 16.VII.1995, 2/-, V. Kubáň leg. (JVAC, MŠKC); 
12.VII.1998, -/1, T. Sitek leg. (TSIC).
mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Lančov env., PR Tisová stráň (7060), 20.VI.2013, 1/-, smyk lesního podrostu v podvečer, R. Stejs-
kal leg. (MŠKC).
Mašovice (7161), 16.VI.2002, -/1, smyk vegetace v lomu, Z. Kraus leg. (ZKRC).

Evropský druh, známý také ze severní Afriky z Alžírska (lucht, Merkl 1993). Re-
centně je hlášen ze západní Asie ze Sýrie (Mertlik et al. 2009). V České republice 

Obr. 16. Biotop druhu Microrhagus pygmaeus – zachovalý listnatý porost s převahou olše lepkavé 
(Alnus glutinosa), vrby bílé (Salix alba) a lísky obecné (Corylus avellana) v aluviu občasného po-
toka nedaleko Hnanic. Foto M. Škorpík.
Fig. 16. Habitat of Microrhagus pygmaeus – a natural deciduous stand with prevalence of common 
alder (Alnus glutinosa), white willow (Salix alba) and hazel (Corylus avellana) in the alluvium of 
an intermittent stream near Hnanice. Photograph by M. Škorpík.
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velmi vzácný druh, známý pouze z Křivoklátska, z okolí Hluboké nad Vltavou a z 
několika lokalit na jižní a východní Moravě. Jeho rozšíření přehledně zmapoval 
Mertlik (2008), včetně dvou údajů z území Národního parku Podyjí (Vranov nad 
Dyjí a Čížov). 

Ekologické nároky druhu Microrhagus pygmaeus jsou prakticky stejné jako 
u předchozího druhu. Vyskytuje se na stejných nebo velmi podobných biotopech 
a pro svůj vývoj vyhledává stejnou konzistenci tlejícího dřeva. Identický je také vý-
vojový cyklus, včetně doby kuklení. Larvy se vyvíjí podobně jako M. lepidus v po-
měrně pestré škále mrtvého dřeva, ale nejčastěji preferují ležící větve a slabší kme-
ny. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že si M. pygmaeus pro svůj vývoj přednostně 
vybírá výrazně užší profily dřeva než M. lepidus. Imaga obou druhů jsou často na 
lokalitách nalézána společně.

Vývoj byl zjištěn v mnoha listnatých dřevinách, ale také v jehličnanech. lucht 
(1979), Burakowski et al. (1985), lucht, Merkl (1993) a Nikitsky et al. (1996, 
2008) uvádí vývoj v dubu (Quercus sp.), buku (Fagus sylvatica), jasanu (Fraxinus 
sp.), jeřábu (Sorbus sp.), bříze (Betula sp.), olši (Alnus sp.), lípě (Tilia sp.), vrbě 
(Salix sp.), topolu (Populus sp.), osice (Populus tremula), lísce (Corylus avellana) 
a dřínu (Cornus sp.), také ve smrku (Picea sp.) a jedli (Abies sp.).

Obr. 17. Nálezy druhu Rhacopus sahlbergi v Národním parku Podyjí.
Fig. 17. Records of Rhacopus sahlbergi in the Podyjí National Park.
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Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823) (obr. 17, 18)
np podyjí:
Literární údaje: VáVra 2008: Havraníky (7162).
Studovaný materiál:
Čížov – Hardeggská stráň [26] (7161), 7.VII.2011, 1/-, na UV světlo, J. Sitek leg. (TSIC); 
20.VII.2011, 1/-, na UV světlo, T. Sitek leg. (TSIC).
Lukov – Sloní hřbet [31] (7161), 17.VII.2013, 1/-, na světlo, M. Škorpík leg. (MŠKC).

mimo hranice np podyjí:
Studovaný materiál:
Želetice (7063), 8.VIII.2013, 1/-, na UV světlo v zámeckém parku, A. Reiter leg. (JMUZ).

Eurosibiřský druh s diskontinuálním rozšířením v Evropě. Jihovýchodně zasahuje 
až do Turecka (Mertlik et al. 2007). V České republice je známý pouze z NP Po-
dyjí podle nálezu jednoho exempláře z lokality Nad Papírnou u Havraníků (VáVra 
2008).

Ve střední Evropě se vyskytuje především v nížinných až podhorských oblastech, 
ale všude pouze velmi lokálně a sporadicky. Stanovištně je vázán na přírodně bohaté 
porosty pralesního charakteru, ve kterých je dostatek mrtvé a tlející dřevní hmoty. 
Vývoj larev probíhá v tlejícím dřevě padlých větví listnatých stromů (Burakowski et 
al. 1985). V západním Slovinsku byly larvy nalezeny v lesostepní formaci s kraso-
vým podložím v padlém tenčím kmínku habru východního (Carpinus orientalis). 
Vývoj probíhal v kompaktní, poloměkké hnilobě dřeva, barvy šedobílé až šedé. 
V NP Muránska planina na středním Slovensku byly larvy nalezeny v podhorské 
bučině v padlém slabším kmenu lísky (Corylus avellana) v tlejícím dřevě šedobílé 
barvy s fragmenty hnědorezavých skvrn. Chodby jsou slabě viditelné a probíhají 

Obr. 18. Samec druhu Rhacopus sahlbergi. Foto A. Komendová.
Fig. 18. Male of Rhacopus sahlbergi. Photograph by A. Komendová.
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souběžně s osou dřeva. Vývoj je minimálně dvouletý a v obou případech přezimova-
ly larvy, ke kuklení došlo až na jaře (vše J. Vávra observ., leg. et coll.).

Burakowski et al. (1985) a lucht, Merkl (1993) uvádějí vývoj v dubu (Quercus 
sp.), topolu (Populus sp.) a lísce (Corylus avellana). Nově prokázanou živnou dřevi-
nou je také habr východní (Carpinus orientalis) (viz výše).

Xylophilus corticalis (Paykull, 1800) (obr. 19)
np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: Vranov nad Dyjí – Braitava (7160).
Studovaný materiál:
Vranov nad Dyjí – Braitava [5] (7161), 1.VII.1995, 1 ex., na živém kmenu javoru klenu (Acer pseu-
doplatanus), M. Škorpík leg. (MŠKC).

Široce rozšířený v Evropě, hlášený již dříve také ze Španělska (coBos 1959). V Čes-
ké republice se vyskytuje pouze velmi lokálně a jednotlivě v pohraničních horách, 
recentně známý z Šumavy, Českého lesa, Krušných hor, Moravskoslezských Beskyd 
a Bílých Karpat. Z území NP Podyjí je uveden MertlikeM (2008) z lesního komple-
xu Braitava.

Vyskytuje se především v horských oblastech v jedlobukovém vegetačním stupni, 
ale také v nižších polohách na lokalitách s inverzním klimatem. Jeho stanovištěm 
jsou věkově strukturované smíšené lesy pralesního charakteru středních a vyšších 
poloh s dostatkem padlého a tlejícího dřeva. Vývoj probíhá v tlejícím dřevě listna-
tých i jehličnatých stromů (viz lucht, Merkl 1993). V našich podmínkách se nej-
častěji vyvíjí ve dřevě jehličnanů, především v jedli (Abies alba). Larvy žijí v měk-
ké, polovhlké až vlhké kompaktní tlející dřevní hmotě světle červenohnědé barvy. 
Nezřetelné požerky larev jsou orientovány více méně souběžně s osou dřeva. Vývoj 
je minimálně dvouletý. V podmínkách střední Evropy přezimují praepupy a ke kuk-
lení dochází na jaře. Vývoj probíhá nejčastěji v ležícím dřevě silnějších větví a pad-
lých kmenů, ale také ve stojících kmenech, pahýlech, zlomech nebo v pařezech.

Z listnatých stromů je jako hostitelská dřevina uváděn dub (Quercus sp.), buk 
(Fagus sylvatica), bříza (Betula sp.), olše (Alnus sp.), jírovec (Aesculus hippocasta-
num), vrba (Salix sp.), topol (Populus sp.), osika (Populus tremula) a líska (Corylus 
avellana), z jehličnatých stromů smrk (Picea sp.), borovice (Pinus sp.) a jedle (Abi-
es sp.) (Burakowski et al. 1985; lucht, Merkl 1993; Muona 1993 a Nikitsky et al. 
2008).

Xylophilus testaceus (Herbst, 1806) (obr. 19)
mimo hranice np podyjí:
Literární údaje: Mertlik 2008: „Znojmo, Olexovice (7263)“ [= Oleksovice (7063–7163)].

Druh rozšířený především ve střední Evropě, známý také z Itálie, Francie a severní 
části Balkánského poloostrova. Všude velmi vzácný a lokální. V České republice 
je znám pouze z několika lokalit, více nálezů pochází z Břeclavska a ze severový-
chodní Moravy. Nález z roku 1948 z Oleksovic (Mertlik 2008) se zřejmě vztahuje 
k lokalitě Oleksovická mokřina, která je nyní zvláště chráněným územím. Porosty 
měkkého luhu s množstvím odumřelého dřeva na této lokalitě jsou i v současnosti 
vhodným prostředím pro výskyt tohoto druhu.
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Nejčastěji se vyskytuje v nížinách a pahorkatinách v přírodně bohatých lesních 
porostech pralesního charakteru s dostatkem mrtvé a tlející dřevní hmoty. Nejvíce 
nálezů pochází ze zachovalých lužních lesů v aluviu vodních toků. Vývoj larev 
probíhá v tlejícím dřevě listnatých stromů. Vhodný typ tlejícího dřeva pro vývoj 
X. testaceus se v závislosti na mikroklimatu lokality a hostitelské dřevině může lišit. 
V Česku byly larvy nejčastěji nalezeny v „červeném“ typu tlejícího dřeva, méně 
v „bílém“ typu. V olši lepkavé (Alnus glutinosa) a jilmu vazu (Ulmus laevis) byly 
nalezeny v červenohnědém dřevě, v topolu bílém (Populus alba) společně s Hylis 
procerulus ve dřevě světlé až narůžovělé barvy a v dubu červeném (Quercus rubra) 
v tmavě červeném až zčernalém dřevě. Ve dvou případech byly larvy nalezeny v „bí-
lém“ typu tlejícího dřeva: v topolu kanadském (Populus × canadensis) v tlejícím še-
dém dřevě, a v javoru (Acer sp.) společně s Microrhagus lepidus ve dřevě žlutošedé 
barvy (vše J. Vávra observ., leg. et coll.). Ve všech případech se jednalo o tlející, 
polovlhké dřevo kompaktní konzistence. Chodby larev jsou téměř neviditelné a pro-
bíhají souběžně s osou dřeva. Vývoj je minimálně dvouletý, přezimují larvy a ke 
kuklení dochází až na jaře.

Obr. 19. Nálezy druhů Xylophilus corticalis ( ) a Xylophilus testaceus ( ) v Národním parku Pody-
jí.
Fig. 19. Records of Xylophilus corticalis ( ) and Xylophilus testaceus ( ) in the Podyjí National 
Park.
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V literatuře je jako hostitelská dřevina uveden dub (Quercus sp.), olše (Alnus 
sp.) a vrba (Salix sp.) (Burakowski et al. 1985; Fornůsek, Jeniš 1985; loHaJ 1993 
a lucht, Merkl 1993). V České republice byly na Moravě nalezeny larvy také v dal-
ších dřevinách, a to v dubu červeném (Quercus rubra), v javoru (Acer sp.), v jilmu 
vazu (Ulmus laevis), v topolu kanadském (Populus × canadensis) a v topolu bílém 
(Populus alba) (J. Vávra leg. et coll.).

OHROŽENÍ A OCHRANA

V Národním parku Podyjí a jeho okolí bylo nalezeno 15 druhů dřevomilů. Z tohoto 
počtu je v Červeném seznamu ohrožených druhů (VáVra 2005) uvedeno 12 druhů. 
Do kategorie „kriticky ohrožený“ je zařazeno šest druhů (Hylis cariniceps, H. olexai, 
Isorhipis marmottani, Microrhagus emyi, Xylophilus corticalis a X. testaceus) a do 
kategorie „ohrožený“ také šest druhů (Dromaeolus barnabita, Eucnemis capucina, 
Hylis foveicollis, Isorhipis melasoides, Microrhagus lepidus a M. pygmaeus). Dva 
druhy, Hylis simonae a Rhacopus sahlbergi, jejichž nálezy také uvádíme z území 
Národního parku Podyjí nebyly v době vydání Červeného seznamu ještě z území 
České republiky známy. Svými ekologickými charakteristikami patří podle kritérií 
ohroženosti (škorpík 2005) zcela jistě do kategorie druhů kriticky ohrožených. 

Přežívání populací jednotlivých druhů dřevomilovitých brouků v údolí Dyje bylo 
v minulosti umožněno zejména faktem, že lesy na strmých svazích byly jen omezeně 
přístupné lesnímu hospodaření a proto se zde vždy vyskytoval dostatek odumřelého 
dřeva. Současná ochrana je na území národním parku zajištěna celkovým systémem 
péče o lesy, jedním z hlavních principů ochrany přírody je zde podpora samovolného 
vývoje lesních porostů, blíže viz reiteroVá, škorpík (2012). Tento režim je v sou-
časné době uplatněn již na 45 % plochy lesa a jeho důsledkem je i soustavné zvyšo-
vání zásoby odumřelého dřeva na jednotku plochy. Z této skutečnosti vyplývá dobrá 
perspektiva pro saproxylické organismy a tedy i pro dřevomilovité brouky. Jejich 
možné ohrožení by v budoucnu mohlo plynout pouze z nedostatečného výskytu při-
rozených porostních disturbancí a nadměrné prostorové homogenity lesních porostů.

dISkuSE 

Dlouhodobá stabilita populací dřevomilů na konkrétní lokalitě závisí především 
na stálé a nepřetržité přítomnosti odumřelého dřeva. Většinu druhů této čeledi lze 
s velkou pravděpodobností označit jako relikty klimatického optima holocénu (4000 
až 2500 let před naším letopočtem), kdy rozvoj lesního biomu vykazoval nejvyšší 
dynamiku. K jejich šíření však zřejmě došlo ještě dříve, a to v období intenzivního 
nástupu lesa ve střední Evropě (pokorný 2011). Tehdy byla druhová diverzita listna-
tých dřevin v průměrném segmentu krajiny vyšší než dnes. Listnaté lesy s náročnými 
dřevinami (dub, lípa nebo jilm) rostly například i v horách v sedmém a osmém vege-
tačním stupni a to i na místech, kde dnes přirozeně rostou smrkové lesy (sádlo et al. 
2005). Prostorovou strukturu lesa a částečně i jeho druhové složení ovlivňovaly sice 
již od šestého tisíciletí před naším letopočtem neolitické zemědělské populace, jejich 
vliv na zastoupení lesa v krajině byl však kromě nejúrodnějších nížin spíše pomístní. 
Složení lesní vegetace i dlouhodobé trendy vývoje lesa se dál řídily převážně přírod-
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ními zákonitostmi (pokorný 2011). Les díky samovolnému vývoji obsahoval velkou 
zásobu odumřelé dřevní hmoty, navíc působení přírodních živlů (např. povodně, po-
žáry, větrné smrště, ledové dřenice) umožňovalo vznik náhlých místních akumulací 
odumřelého dřeva a start sukcesních pochodů. Takto vzniklé různorodé prostředí 
mělo v přírodním lese zásadní vliv na pestrost bioty a tedy i na výskyt dřevomilo-
vitých brouků. V ekotonech kolem vodotečí byla pro trvalou přítomnost populací 
dřevomilů důležitá také činnost bobra (Castor fiber), v lesním prostředí způsobovali 
nezbytné disturbance velcí kopytníci jako zubr evropský (Bisonus bonasus) nebo 
pratur (Bos primigenius). Také způsob využití krajiny zemědělci od neolitu až po 
raný středověk umožňoval, ba dokonce podporoval šíření dřevomilovitých brouků. 
Krajina byla stále z velké části zalesněná, přičemž dřeviny byly káceny a ořezávány 
jen v bezprostředním dosahu sídel (sádlo et al. 2005). Poškozování dřevin vyhovu-
jící dřevomilům způsobovala i lesní pastva dobytka dále od sídel. 

Druhová pestrost dřevomilovitých brouků závisí v NP Podyjí a jeho okolí 
na dlouhodobé přítomnosti biotopů s dostatkem odumřelého dřeva. Současná exis-
tence takových biotopů má své kořeny ve složitém postglaciálním vývoji krajiny 
dyjského údolí. Rozhodující byla zejména nepřístupnost území a přítomnost strmých 
svahů, které nikdy neumožnily intenzivní hospodaření v lesích. Navíc území leží 
na rozhraní dvou biogeografických jednotek – středoevropské lesní oblasti a oblasti 
ponticko panonské (culek 1996), což spolu se složitým reliéfem a omezenými lid-
skými zásahy umožňuje existenci velmi různorodých, přírodně cenných biotopů. 
Najdeme zde fragmenty podhorského lesa s výskytem jedle a buku (např. Ledové 
sluje a Braitava) v kontrastu s teplomilnými doubravami (např. šíje Šobesu a Sealsfi-
eldův kámen), potočními olšinami (např. Klaperův potok) a zbytky pastevní krajiny 
s pestrými ekotonálními společenstvy (např. Kraví hora).

Vzhledem k různorodosti biotopů lze na území Národního parku Podyjí a jeho 
okolí předpokládat výskyt i dalších druhů dřevomilů. Tři druhy jsou nejblíže známy 
z nedalekého komplexu lužních lesů na Břeclavsku (Fornůsek, Jeniš 1985; VáVra et 
al. 2001; VáVra 2006). Jedná se o dřevomily Hylis procerulus (Mannerheim, 1853), 
Dirhagofarsus attenuatus (Mäklin, 1845) a Farsus dubius (Piller et Mitterpacher, 
1783). Především výskyt druhu Hylis procerulus je vzhledem k jeho biotopovým ná-
rokům více než pravděpodobný. Možný je také výskyt druhu Farsus dubius, přede-
vším v prosvětlených lesních porostech se starými a poškozenými listnatými stromy. 
Méně pravděpodobný je nález druhu Dirhagofarsus attenuatus, který preferuje lužní 
lesy s vyšší hladinou podzemní vody nebo s periodickým zaplavováním. Je prav-
děpodobné, že takové podmínky existovaly ještě v době existence neregulovaného 
koryta Dyje v úseku pod Znojmem, kde se tento druh mohl vyskytovat. V důsledku 
vodohospodářských úprav toku zanikla většina lužních biotopů v aluviu Dyje. Pro 
možné přežití druhu D. attenuatus se zachovaly pouze menší fragmenty částečně 
zaplavovaných lužních lesů pod Znojmem. Přesto jeho výskyt na území národního 
parku nebo v jeho blízkém okolí není vyloučen. Z dřevomilů zatím v České repub-
lice nenalezených je možný výskyt druhů Nematodes filum (Fabricius, 1801) nebo 
Clypeorhagus clypeatus (Hampe, 1850), zcela vyloučen není ani výskyt Otho spon-
dyloides (Germar, 1818). Pro všechny tyto druhy v Národním parku Podyjí a v jeho 
okolí existují vhodné biotopy pro jejich vývoj. 
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ZÁVĚR

V Národním parku Podyjí a v jeho nejbližším okolí bylo celkově nalezeno 15 druhů 
dřevomilů, což je 83 % všech druhů žijících v České republice. Nálezy Hylis simo-
nae jsou po Břeclavsku teprve druhým územím jeho výskytu v České republice a zá-
roveň nejsevernějšími dosud známými nálezy v rámci jeho areálu rozšíření. Rhaco-
pus sahlbergi je v rámci ČR zatím známý pouze z NP Podyjí a jeho blízkého okolí. 
Ostatní druhy zde nalezené (kromě Melasis buprestoides) jsou také obecně charak-
terizovány jako stenoekní saproxylické druhy, vázané na zachovalé lesní biotopy 
pralesního charakteru. To svědčí o přírodní bohatosti a pestrosti lokalit v národním 
parku a o existenci vhodných podmínek pro vývoj a přežití těchto reliktních druhů. 
Díky různorodosti biotopů s velkým podílem odumřelého dřeva žije v NP Podyjí 
a jeho okolí unikátní taxocenóza dřevomilovitých brouků, dokládající výjimečnost 
tohoto území v rámci celé České republiky.

Vzhledem k přítomnosti vhodných biotopů zde není vyloučen ani výskyt dalších 
druhů dřevomilů. Za pravděpodobný pokládáme výskyt druhu Hylis procerulus 
a s větší či menší praděpodobností za možný také výskyt dalších dřevomilů, tedy 
druhů Farsus dubius, Dirhagofarsus attenuatus, Nematodes filum, Clypeorhagus 
clypeatus a Otho spondyloides.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem kolegům jmenovaným v oddíle zkratek za poskytnutí materiálu dře-
vomilů ke studiu a upřesnění okolností nálezů, navíc R. Gabrišovi (Žulová) a F. Trnkovi (Olomouc) 
za rychlé zpracování materiálu z průzkumu a Z. Krausovi (Mikulovice u Znojma), O. Konvičkovi 
(Zlín), V. Křivanovi (Štěměchy), T. Sitkovi (Ostrava) a R. Stejskalovi (Znojmo) za plodnou spo-
lupráci při terénních výzkumech. Dále děkujeme pánům J. Jelínkovi (Praha), J. Růžičkovi (Praha) 
a J. Schlaghamerskému (Brno) za podnětné připomínky k textu a J. Schlaghamerskému také za 
erudovanou pomoc s překladem do angličtiny. Za informace, týkající se literatury děkujeme J. Bez-
děkovi (Brno), za tvorbu mapových podkladů Z. Němcové (Znojmo), za fotografii biotopu Eucne-
mis capucina R. Stejskalovi a za fotografie Hylis simonae a Rhacopus sahlbergi A. Komendové 
(Znojmo).

SuMMArY
The present study provides data on the occurence of Eucnemidae in the Podyjí National Park and its 
close vicinity within the Czech Republic. The National Park is situated along the deep river canyon 
of the Dyje River, which serves as southern border of the Czech Republic with Austria (Fig. 1). In 
total, 15 species have been recorded and for all of them specific data on their finds, including pub-
lished records from this area, are given. All records are presented in distribution maps for each spe-
cies (Figs 2–13). For each species a commentary is provided giving a summary of its overall range, 
occurence within the Czech Republic, a list of host plants (trees and shrubs) and also new host 
plants, hitherto not published. For each species we give a detailed account of its bionomics based 
on the first author’s many years of field experience.

Dromaeolus barnabita (A. Villa et G. B. Villa, 1838)
Occurs predominantly in well preserved forest stands in lowlands and foothills. Larvae develop in 
dead wood of various broad-leaved trees. The microclimate (moisture) is the main factor affecting 
the choice of wood. Optimal moisture creates suitable conditions for the growth of wood fungi 
(Polyporales), which decompose the wood and create optimal consistency for the development of 
D. barnabita. Such decomposing wood is rather soft and compact, of mostly greyish white to grey 
colour. Larvae feed more or less parallel to the axis of wood growth. Devolopment takes at least 
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two years. Based on our present state of knowledge, D. barnabita hibernates as a larva, thus diffe-
ring from most other genera, building its pupal chamber in spring. Preimaginal stages are found in 
lying branches and thin trunks, but also in broken branches above ground or in thin trunks of stan-
ding trees. Several authors list various species of broad-leaved trees as host plants – oak (Quercus 
sp.), beech (Fagus sylvatica), hornbeam (Carpinus betulus), lime (Tilia sp.), and birch (Betula sp.) 
(Burakowski et al. 1985; Fornůsek, Jeniš 1985; lucht, Merkl 1993; Nikitsky et al. 1996). In the 
Czech Republic, larvae were also found in horse chestnut (Aesculus hippocastanum) (Z. Kraus leg. 
et coll.) and in western Slovenia in the wood of the Oriental hornbeam (Carpinus orientalis) (J. Vá-
vra leg. et coll.).

Eucnemis capucina Ahrens, 1812
More frequent in lowlands and uplands, where it occurs in rich woodland habitats (close to natural 
forests, groves), but also in urban parks, game parks, avenues, escape coverts or windbreaks. It 
develops preferably in old, damaged but live trees with tree cavities in their trunks or limbs (see 
Fig. 4). In these tree holes, the larvae dwell in dead decomposing wood of medium moisture and 
soft but compact consistency, mostly of grey but also slightly pinkish colour. This type of wood 
rot is often found under an outer, hard shell of wood. Larval development takes at least two years, 
depending on the habitat larvae, praepupae or pupae may hibernate. Tree cavities suitable for larval 
development are always at least partially covered from direct rainfall. This partial isolation from 
the environment outside of the cavity and the contact of live and dead wood creates conditions 
within the cavity that allow the development of a specific saproxylic insect community. In regard 
to beetles, often weevils of the subfamily Cossoninae, the click-beetles Hemicrepidius mutilatus 
(Rosenhauer, 1847), Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835) and Megapenthes lugens (Redtenba-
cher, 1842), the long-horn beetles Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781), Stictoleptura erythroptera 
(Hagenbach, 1822), Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767), and Anisarthron barbipes (Schrank, 
1781) occur in association with Eucnemis capucina. In the same type of wood rot the false blister 
beetle Ischnomera cyanea (Fabricius, 1787) develops frequently alongside E. capucina, and in the 
surrounding very soft parts of wood darkling beetles of the genera Mycetochara and Allecula occur. 
The species develops in a wide range of predominantly deciduous woody plants. lucht (1979), 
Burakowski et al. (1985) and lucht, Merkl (1993) report development in poplar (Populus sp.), 
willow (Salix sp.), alder (Alnus sp.), birch (Betula verrucosa), oak (Quercus sp.), hornbeam (Car-
pinus betulus), beech (Fagus sylvatica), lime (Tilia sp.), ash (Fraxinus excelsior), elm (Ulmus sp.), 
maple (Acer sp.), fruit trees and also in fir (Abies alba). Additionally to the tree species specifically 
listed above, E. capucina was also reared in the Czech Republic from field maple (Acer campestre), 
apple tree (Malus domestica) and aspen (Populus tremula) (J. Vávra leg. et coll.).

Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
Occurs in Central Europe only very locally from lowlands to the mountains in rich forest stands 
of a diverse age structure with sufficient volumes of dead and decomposing wood. Larvae develop 
in dead and decaying wood of predominantly broad-leaved trees, but also of conifers. Ecological 
requirements of preimaginal stages are similar to those of Dromaeolus barnabita and are also 
valid for the other species of the genus Hylis, and for all species of the genera Microrhagus, Rha-
copus and Xylophilus. The larvae of H. cariniceps live in soft, rotten but compact wood of medi-
um moisture, that crumbles and is very instable when handled. The colour of this rotten wood is 
most often light reddish brown. Larvae feed parallel to the growth axis of the wood. Development 
takes at least two years, in Central Europe praepupae hibernate and pupation takes place in spring. 
Develops most often in downed branches and trunks of small or even larger diamters, but also in 
standing stems of woody plants, in particular hazel (Corylus avellana), adequate wood moisture 
provided. According to literature host plants are hornbeam (Carpinus betulus), hazel (Corylus avel-
lana), hawthorn (Crataegus sp.), dogwood (Cornus sp.), ivy (Hedera helix), and spruce (Picea sp.) 
(palM 1959, BrakMan 1968, leiler 1976). In the Czech Republic, praepupae were also found in 
oak wood (Quercus sp.) and in western Slovenia in the wood of the Oriental hornbeam (Carpinus 
orientalis) (J. Vávra leg. et coll.).
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Hylis foveicollis (C. G. Thomson, 1874)
Occurs from lowlands to montane regions, most often in uplands and foothills in rather natural 
forest stands with sufficient volumes of downed and decomposing dead wood. Develops in decom-
posing wood of broad-leaved and coniferous trees. Habitat requirements, including preference for 
wood, consistency of rotten wood and live cycle are practically the same as in the other species 
of the genus (see bionomics of H. cariniceps). In suitable wood several Hylis species can develop 
together. Thus larvae of H. foveicollis were found together with larvae of H. cariniceps not only in 
the vicinity of the Podyjí National Park, but also in the White Carpathians in eastern Moravia, in 
the Muránska planina National Park in Slovakia and at several sites in southern and central Slove-
nia. In the White Carpathians, praepupae of H. foveicollis were also found together with H. olexai 
(all J. Vávra leg. et coll.). Hibernates as praepupa, pupates in spring. As in the species above, the 
development takes place most often in lying branches or trunks, if the wood is moist enough also in 
standing tree trunks of small or even larger diameters, often of hazel (Corylus avellana) and alder 
(Alnus sp.). Host plants listed in literature are beech (Fagus sylvatica), hornbeam (Carpinus betu-
lus), ash (Fraxinus sp.), elm (Ulmus sp.), alder (Alnus sp.), birch (Betula sp.), poplar (Populus sp.), 
willow (Salix sp.), spindle (Euonymus europaeus), fir (Abies alba), and spruce (Picea sp.) (palM 
1955; lucht 1976; Fornůsek, Jeniš 1985; Burakowski, Buchholz 1991; lucht, Merkl 1993). In 
northern Moravia, praepupae of H. foveicollis were also found in lime wood (Tilia sp.) and at se-
veral sites in Czechia, Slovakia and Slovenia in hazel wood (Corylus avellana) (all J. Vávra leg. et 
coll.).

Hylis olexai (Palm, 1955)
Occurs from the lowlands to montane areas, but always only very locally and sporadic. Develops 
mostly in broad-leaved woody plants but also in conifers. Its ecological requirements are the same 
as in its cogeners (see H. cariniceps). It prefers well preserved forest stands of virgin forest chara-
cter with fallen and decomposing wood. Its larvae develop in rotten wood that is soft but compact, 
of light reddish brown colour, often covered with a harder, more solid wood layer. Larvae feed in 
parallel with the axis of wood growth. Development takes at least two years. In Central Europe, 
hibernation takes place in the stage of praepupa, pupation in spring. Nikitsky et al. (1996) reports 
overwintering of larvae from the vicinity of Moscow. Most often, the development takes place 
in lying wood of branches and trunks, both thick and thin, also in decomposing branches above 
ground or in standing trunks, suitable moisture conditions provided. Development has been repor-
ted in oak (Quercus sp.), beech (Fagus sylvatica), horse chestnut (Aesculus hippocastanum), poplar 
(Populus sp.), aspen (Populus tremula), spruce (Picea sp.), and fir (Abies sp.) (lucht 1976, 1981; 
Fornůsek, Jeniš 1985; Muona 1993; Nikitsky et al. 2008). In Moravia (Czech Republic) imagines 
were also reared from alder (Alnus sp.), lime (Tilia sp.) and hybrid black poplar (Populus × cana-
densis) (J. Vávra leg. et coll.).

Hylis simonae (Olexa, 1970)
Occurs within its distribution area from lowlands (olexa 1970) to montane regions (e.g. recalde 
irurzun 2008). As its co-geners it requires well preserved and rich forest stands with sufficient vo-
lumes of downed wood. Development takes place in dead and decomposing wood of broad-leaved 
trees. The ecological requirements of the preimaginal stages are the same as in the above-menti-
oned species (see bionomics of H. cariniceps). Occassionally, H. simonae can develop alongside 
other species of this genus, for instance, praepupae of H. simonae and H. foveicollis were found 
together in one piece of wood in southern Slovenia (J. Vávra leg. et coll.). Pupation takes place in 
spring. Hitherto no host plant has been published. olexa (1970) mentions the find of imagines in 
rotting wood of an ash branch (Fraxinus sp.), without specifying if these adults were in pupation 
chambers. Therefore, ash can not be regarded as a confirmed host plant. We consider oak (Quercus 
sp.) and hazel (Corylus avellana) as proven host plants. We found praepupae and subsequently re-
ared H. simonae imagines from a rotten oak branch (Quercus sp.), collected in central Greece, and 
from hazel wood (Corylus avellana), collected in Slovenia and at several sites in central and nor-
thern Greece (J. Vávra leg. et coll.).
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Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871)
Occurs in lowlands and uplands in well preserved forest stands, also in rich forests used as game 
parks, in particular those with deciduous trees with hard timber. Larvae develop in dead, half-so-
lid wood of standing and downed thin trunks, in particular of hornbeam (Carpinus betulus) (see 
Fig. 6). Females often lay their eggs on still standing but damaged live trees. Eggs are deposited 
on the bare surface of dead wood without bark, which are formed at places of old injuries, often 
caused by game. One of the important factors affecting the choice of suitable wood is its moisture. 
In dead wood on live trunks it is mainly given by its contact with live wood tissue and in the case 
of standing or lying dead trunks by higher air humidity or by contact with soil. Several generations 
can develop in one piece of wood. Typically, the bare wood of old wounds are attacked first and if 
the tree falls and dies off while the first generations develop, later generations collonize step by step 
most of the fallen trunk, depending on suitable wood moisture. Larvae feed always perpendicular 
to the growth axis of the wood. The galleries are very characteristic, in contrast to those of most 
eucnemids (Clypeorhagus, Dromaeolus, Eucnemis, Hylis, Microrhagus, Nematodes, Rhacopus, and 
Xylophilus) well visible and and filled with compacted frass. In difference to I. melasoides, I. mar-
mottani prefers mostly wood lying on the ground, in which a stable moisture level is maintained 
long-term by contact with the soil. The development of one generation takes at least two years; 
praepupae hibernate and pupate in spring. lucht, Merkl (1993) list development in hornbeam 
(Carpinus betulus), oak (Quercus sp.) and beech (Fagus sylvatica). 

Isorhipis melasoides (Laporte, 1835)
The ecological requirements, life cycle and feeding pattern of the larvae of I. melasoides are the 
same as in I. marmottani. It develops in trunks and branches of broad-leaved trees but in contrast 
to I. marmottani in wood of much larger diameters, ensuring a long-term stable wood moisture 
suitable for the species. Therefore, it often develops in dead but standing trunks or thick limbs in 
the tree crowns. Its development takes at least two years, praepupae hibernate and pupate in spring. 
According to literature, the species develops in oak (Quercus sp.), beech (Fagus sylvatica), hornbe-
am (Carpinus betulus), lime (Tilia sp.), alder (Alnus sp.) and poplar (Populus sp.) (MaMaeV 1976; 
Burakowski et al. 1985; Fornůsek, Jeniš 1985; lucht, Merkl 1993).

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
The most abundant representative of the family. In the Czech Republic it has a scattered occurence 
from the lowlands to the mountains; most records are from lowlands and uplands. Its primary ha-
bitat are well preserved woodlands, but also game parks, parks, avenues and windbreaks. It is also 
frequently found in forest edge ecotones, game coverets inbetween fields, on levees around large 
fish ponds, etc., in particular in places with old stands of hazel (Corylus avellana). The species de-
velops in dead wood of various broad-leaved trees. The larvae live in the same way as in the genus 
Isorhipis, whereas the imagines of Melasis buprestoides emerge already in autumn and overwinter 
in their pupal chambers; in very rare cases also pupae might hibernate. Preimaginal stages are found 
in a wide range of dead wood, from lying thin trunks and branches to standing trunks and branches 
in the tree crowns, also in dead wood of live trees. According to literature, development takes pla-
ce in oak (Quercus sp.), beech (Fagus sylvatica), hornbeam (Carpinus betulus), maple (Acer sp.), 
horse chestnut (Aesculus hippocastanum), alder (Alnus sp.), birch (Betula sp.), willow (Salix sp.), 
goat willow (Salix caprea), poplar (Populus sp.), aspen (Populus tremula), plane (Platanus sp.), 
and hazel (Corylus avellana) (horion 1953, Burakowski et al. 1985, Nikitsky et al. 2008, recalde 
irurzun 2008). A new, hitherto not published, host plant is Alder Buckthorn (Frangula alnus); we 
found its galleries and very small imagines in pupal chambers in its wood in the Podyjí National 
Park, development took place in a dry thin trunk of 3 cm in diameter (J. Vávra leg. et coll.). 

Microrhagus emyi (Rouget, 1856)
Within its distribution area it occurs from lowland to submontane habitats but always very locally 
in well preserved forest stands having the character of virgin forests, with sufficient volumes of 
dead and decomposing wood. Most records are from floodplain forest stands in lowlands. Larvae 
develop in rotting wood of broad-leaved trees, in particular in branches, but also in trunks (Nikit-
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sky et al. 2008). In a carstic dry grassland with solitary oaks in western Slovenia, J. Vávra found 
praepupae of M. emyi in a lying thin oak (Quercus sp.) branch with 2 cm in diameter. Development 
took place in rotten wood that was compact but very soft and of powdery, crumbling consistency, 
of light brown to greyish red colour. Similar as in all other genera except Isorhipis and Melasis, the 
galleries are almost invisible, running in parallel with the growth axis of the wood. The develop-
ment takes at least two years, hibernation takes place in the stage of larva or praepupa, pupation 
only in spring. According to the literature, host plants are oak (Quercus sp.), beech (Fagus sylvati-
ca), ash (Fraxinus sp.), willow (Salix sp.) and hazel (Corylus avellana) (Burakowski 1991; lucht, 
Merkl 1993; Muona 1993, and Nikitsky et al. 2008). 

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Occurs mostly in lowlands and uplands in well preserved forest stands with sufficient volumes of 
downed and decomposing wood. Larvae develop in soft, compact rotten wood of a medium to high 
moisture level, typically with its outer layer falling apart into thin, fragile sheets. The colour of this 
rotten wood is most often greyish white to grey. Larvae feed parallel to the growth axis of wood. 
Development takes at least two years. Under the climatic conditions of Central Europe hibernation 
takes place in the stage of praepupa and pupation in spring. Hibernation of larvae was reported 
from the environs of Moscow by Nikitsky et al. (1996). Due to identical ecological requirements, 
Microrhagus lepidus may develop in one piece of wood together with M. pygmaeus. Thus, both 
species were found for instance in one piece of beech wood (Fagus sylvatica) in southern Slove-
nia. Larvae develop in a wide range of dead wood, most often in lying branches and thin trunks, in 
trunks of large diameter either downed or standing snags, also in stumps. Burakowski et al. (1985), 
lucht, Merkl (1993) and Nikitsky et al. (1996) report its development in oak (Quercus sp.), beech 
(Fagus sylvatica), alder (Alnus sp.), lime (Tilia sp.), elm (Ulmus sp.), willow (Salix sp.), and aspen 
(Populus tremula). Preimaginal stages were also found in additional host plants: in northern and 
eastern Moravia in maple (Acer sp.), ash (Fraxinus excelsior) and horse chestnut (Aesculus hip-
pocastanum), in southern Moravia and in central Slovakia in hornbeam (Carpinus betulus) and at 
several sites in the Czech Republic, Slovakia and Slovenia in hazel (Corylus avellana) (all J. Vávra 
leg. et coll.).

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)
The ecological requirements of Microrhagus pygmaeus are practically the same as in the species 
above. It occurs in the same or very similar habitats and develops in rotten wood of same consisten-
cy. Also the life cycle is identical, including the time of pupation. Larvae develop similarly to those 
of M. lepidus in a rather wide range of dead wood, but prefer lying branches and thin trunks. In ge-
neral, M. pygmaeus develops in substantially lower diameters of trunks and branches than M. lepi-
dus. Imagoes of both species are often found together at one locality. lucht (1979), Burakowski et 
al. (1985), lucht, Merkl (1993), and Nikitsky et al. (1996, 2008) report development in oak 
(Quercus sp.), beech (Fagus sylvatica), ash (Fraxinus sp.), rowan (Sorbus sp.), birch (Betula sp.), 
alder (Alnus sp.), lime (Tilia sp.), willow (Salix sp.), poplar (Populus sp.), aspen (Populus tremula), 
hazel (Corylus avellana), and dogwood (Cornus sp.), also in spruce (Picea sp.) and fir (Abies sp.).

Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823)
Occurs in Central Europe mostly from lowland to submontane habitats, but always only very lo-
cally and sporadically. It is associated with well preserved forests of virgin forest character, with 
adequate volumes of dead and decomposing wood. Larvae develop in rotten lying branches of 
broad-leaved trees (Burakowski et al. 1985). In a carstic dry grassland with interspersed trees in 
western Slovenia, larvae were found in a downed, rather thin bole of Oriental hornbeam (Carpinus 
orientalis). The development took place in compact, medium soft rotten wood of greyish white to 
grey colour. In the Muránska planina National Park in central Slovakia, larvae were found within 
a submontane beech forest in a downed, rather thin trunk of hazel (Corylus avellana), dwelling in 
rotten wood of greyish white colour with rusty brown spots. Galleries are hardly visible and run in 
parallel with the growth axis of the wood. Development takes at least two years and in both cases 
hibernation took place in the stage of larva, which only pupated in spring (all J. Vávra observ., leg. 
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et coll.). Burakowski et al. (1985) and lucht, Merkl (1993) report development in oak (Quercus 
sp.), poplar (Populus sp.) and hazel (Corylus avellana). A newly recorded host plant is Oriental 
hornbeam (Carpinus orientalis) (see above).

Xylophilus corticalis (Paykull, 1800)
Occurs mainly in the fir-beech tier of montane areas, but also at lower altitudes with inverse cli-
mate. Associated with well preserved montane forests of virgin forest character with sufficient 
volumes of downed and decomposing wood. Develops in rotten wood of broad-leaved and coni-
ferous trees (see lucht, Merkl 1993). In Central Europe it develops most often in the wood of 
conifers, foremost of silver fir (Abies alba). Larvae live in soft but compact rotten wood of medium 
to high moisture and light reddish brown colour. Development takes at least two years, in Central 
Europe hibernation takes place in the stage of praepupa, with pupation in spring. Develops most 
often in lying wood of limbs and trunks, also in standing trunks, snags and stumps. According to 
literature, broad-leaved trees serving as host plants are oak (Quercus sp.), beech (Fagus sylvatica), 
birch (Betula sp.), alder (Alnus sp.), horse chestnut (Aesculus hippocastanum), willow (Salix sp.), 
poplar (Populus sp.), aspen (Populus tremula) and hazel (Corylus avellana), coniferous host trees 
are spruce (Picea sp.), pine (Pinus sp.) and fir (Abies sp.) (Burakowski et al. 1985; lucht, Merkl 
1993; Muona 1993, and Nikitsky et al. 2008).

Xylophilus testaceus (Herbst, 1806)
Occurs most often in well preserved forest stands of virgin forest character with sufficient volumes 
of dead and decomposing wood, situated in lowlands and uplands. Most records are from well pre-
served floodplain forests. Develops in rotten wood of broad-leaved trees. The type of rot suitable 
for the development of X. testaceus can vary in dependence on the site’s microclimate and the host 
plant. In the Czech Republic, larvae were most often found in rotten wood of red-brown colour 
(in Alnus and Ulmus), the shades of wood colour ranging from lighter shades of reddish brown or 
even pinkish (in Populus alba, together with Hylis procerulus) to almost black (Quercus rubra), 
in a single case also in rotten wood of grey colour (in Populus × canadensis) (all J. Vávra observ., 
leg. et coll.). In all cases, the rotten wood was compact and of medium softness. Larval galleries are 
almost invisible and run in parallel to the growth axis of the wood. Development takes at least two 
years, hibernation takes place in the larval stage, with pupation in spring. According to literature, 
host plants are oak (Quercus sp.), alder (Alnus sp.) and willow (Salix sp.) (Burakowski et al. 1985; 
Fornůsek, Jeniš 1985; loHaJ 1993, and lucht, Merkl 1993). In Moravia, Czech Republic, larvae 
were also found in other woody species: red oak (Quercus rubra), elm (Ulmus sp.), hybrid black 
poplar (Populus × canadensis), and white poplar (Populus alba) (all J. Vávra leg. et coll.).

Twelve species recorded from the Podyjí National Park have been listed in the Red list of threate-
ned species in the Czech Republic (VáVra 2005). Listed as “critically endangered” are Hylis carini-
ceps, H. olexai, Isorhipis marmottani, Microrhagus emyi, Xylophilus corticalis, and X. testaceus, as 
“endangered” Dromaeolus barnabita, Eucnemis capucina, Hylis foveicollis, Isorhipis melasoides, 
Microrhagus lepidus, and M. pygmaeus. Two species, Hylis simonae and Rhacopus sahlbergi, both 
also reported above from the Podyjí National Park are not red-listed because they had not yet been 
known from the Czech Republic at the time of the red list’s publication.

lITErATurA
arnett H. R., Jr., saMuelson g. a., nishida G. M. (1993): The insect and spider collections of the 

world. Flora & Fauna Handbook No. 11, Second edition. – Sandhill Crane Press, Gainesville.
Benedikt S. (2010): Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita 

soustavy Natura 2000). – Západočeské entomologické listy, 1: 1–15.
BrakMan P. J. (1968): Korte coleopterologische Notities. VIII. – Entomologische Berichten, 28: 

108–114.



88

Burakowski B. (1991): Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, Zesz. 35–37. Chrząszcze 
– Coleoptera (Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae). – Polskie Towarzystvo En-
tomologiczne, Wrocław.

Burakowski b., Buchholz L. (1991): Review of the European species of the genus Hylis Gozis (Co-
leoptera, Eucnemidae) with description of new species. – Annals of the Upper Silesian Museum 
(Entomology), 2: 103–125.

Burakowski b., Mroczkowski M., steFańska J. (1985): Katalog fauny Polski. Catalogus faunae 
Poloniae. Part 23, vol. 10. Chrząszcze-Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. 
– Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

coBos A. (1959): Materiales para el conocimiento de los Eucnemidae y Throscidae (Coleoptera) 
ibéricos. – Miscelánea Zoológica, 1(2): 3–8.

culek M. (ed.) (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, Praha.
de la rosa J. J. (2008): Algunas citas interesantes de eucnémidos de la Península Ibérica (Coleoptera: 

Eucnemidae). – Boletín de la S.E.A., 42: 367–369.
Dušánek V. (2009): Elateridae, Throscidae a Melasidae (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad 

Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy). – Elateridarium, 3: 145–173.
Dušánek V. (2011): Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera) Zábřežska (Česká 

republika). – Elateridarium, 5: 205–231.
Fleischer A. (1930): Přehled brouků fauny Československé republiky. – Moravské museum zemské, 

Brno.
Fornůsek r., Jeniš I. (1985): Příspěvek k poznání brouků čeledi Eucnemidae Československa (Cole-

optera). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 21: 49–52.
haMet A. (2009): Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – 

Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. – Klapalekiana, 45: 33–63.
haMet A., HaMetová vašíčková k., MleJnek r. (2012): Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) 

Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991–2010. – Klapalekiana, 48: 29–73.
horion A. (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 3. Malacodermata, Sternoxia (Elateridae 

bis Throscidae). – Eigenverlag, München.
horsák M., kMent p., MalenoVský I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech 

a jiných oblastech Moravy. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 206–210.
Hruška M., Málek Z., nenadál S. (1995): Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) lokality Řikonín 

– Dolní Loučky. – Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou.
karas V., kletečka Z. (2002): Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu jižních 

Čech. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy, 42: 89–98.
kletečka Z., karas V. (2010): Společenstvo saproxylických brouků (lnsecta: Coleoptera) a jeho 

sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v okolí Hluboké nad Vltavou. – Sborník Jihočeského 
Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy, 50: 115–140.

konvička O., VáVra J. Ch. (2008): Brouci (Coleoptera). – In: Jongepierová I. (ed.): Louky Bílých 
Karpat. Grasslands of the White Carpathian Mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Mo-
ravou, 256–263.

leiler T. E. (1976): Zur Kenntnis der Entwicklungsstadien und der Lebensweise nord- und mitteleu-
ropäischer Eucnemiden (Col.). – Entomologische Blätter, 72: 10–50.

loHaJ R. (1993): Nálezy vzácnejších druhov Coleopter zo skupiny čeľadí Sternoxia z územia Sloven-
ska. – Správy Slovenskej Entomologickej Spoločnosti pri SAV, 5(1–2): 49–53.

lohse G. A. (1979): 36. Familie: Eucnemidae. – In: Freude H., harde k. w., lohse G. A. (eds): Die 
Käfer Mitteleuropas. Bd. 6. Diversicornia. Goecke & Evers, Krefeld, 187–201.

lucht W. (1976): Revision mitteleuropäischer Hypocoelus-Funde (Col., Eucnemidae). – Entomolo-
gische Blätter, 72: 129–165.

lucht W. (1979): Coleoptera Westfalica: Familia Cerophytidae und Familia Eucnemidae. – Abhand-
lungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster in Westfalen, 41(1): 29–38.

lucht W. (1981): Die Präimaginalstadien von Hypocoelus olexai Palm (Col., Eucnemidae) nebst 
Bestimmungstabelle der Larven nord- und mitteleuropäischer Hypocoelus-Arten. – Entomologische 
Blätter, 77: 61–74.



89

lucht w., Merkl O. (1993): Különböző csápú bogarak II. – Diversicornia II. Álpattanóbogarak, 
Tövisnyakú bogarak, Merevbogarak – Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae. Fauna Hungariae 
168. – Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mackovčin p., Jatiová M., deMek J., slaVík P. (eds.) (2007): Brněnsko. – In: Mackovčin P. (ed.): 
Chráněná území ČR, svazek 9. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 
1–532.

Málek Z., Hruška M. (1991): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z lesní obory v Náměšti nad 
Oslavou. – Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních, 10: 165–173.

MaMaeV B. M. (1976): Morfologicheskie tipy lichinok zhukov-drevoedov (Coleoptera, Eucnemidae) 
i ich evolucionoe znachenie. – In: MaMaeV B. M. (ed.): Evolucionaya morfologia lichinok nase-
komykh. Nauka, Moskva, 136–155.

Maňák V., schlaghaMerský J. (2009): The saproxylic beetles of Dlúhý hrúd, an old-growth remnant 
on the Lower Dyje River (Czechia). – In: Buse J., alexander k. N. A., ranius T., assMann T. 
(eds.): Saproxylic Beetles – their role and diversity in European woodland and tree habitats. Pro-
ceedings of the 5th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles. Pensoft 
Publishers, Sofia-Moscow, 49–76.

Marek O. (1963): Příspěvek k poznání broučí fauny Orlických hor. Broučí fauna žambereckého parku. 
– Acta Musei Reginaehradecensis (Series A), 5: 143–167.

Mertlik J. (2007): Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká repub-
lika). – Elateridarium, 1: 97–152.

Mertlik J. (2008): Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. 
– Elateridarium, 2: 69–137.

Mertlik J., Jeniš I., zBuzek B. (2007): New records on the distribution of some species of the family 
Eucnemidae (Coleoptera). – Elateridarium, 1: 92–96.

Mertlik J., Jeniš I., zBuzek B. (2009): New records on the distribution of some species of the family 
Melasidae (Coleoptera) – II. – Elateridarium, 3: 1–6.

Mertlik J., platia G. (2008): Catalogue of the family Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae 
and Throscidae (Coleoptera) from Turkey. – Elateridarium, 2: 1–40.

Mertlik J., pelikán J. (2013): Nové údaje o Hylis olexai (Coleoptera: Eucnemidae) pro území České 
republiky a Slovenska. – Elateridarium, 7: 45–54.

Muona J. (1993): Review of the phylogeny, classification and biology of the family Eucnemidae 
(Coleoptera). – Entomologica Scandinavica, Supplement 44: 1–133.

Muona J. (2007): Eucnemidae. – In: löBl I., sMetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 
Vol. 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. 
Apollo Books, Stenstrup, 82–87.

nakládal O. (2011a): Results of a faunistic survey of beetles (Coleoptera) in Vrapač National Nature 
Reserve (Czech Republic, Northern Moravia, Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area) in 
2009. – Klapalekiana, 47: 213–236.

nakládal O. (2011b): Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve 
(Central Moravia) 2008 – part 1. – Časopis Slezského Muzea, Opava (A), 60: 63–78.

Nikitsky N. b., BiBin A. r., dolgin M. M. (2008): Ksilofilnye zhestkokrylye (Coleoptera) Kavkaz-
skogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika i sopredelnykh territoriy. – Institute 
of Biology of Komi centre of science, Siktivkar.

Nikitsky N. b., osipov I. N., cheMeris M. V., seMenoV V. B., gusakoV A. A. (1996): Zhestkokrylye 
– ksilobionty, micetobionty i plastinchatousye Prioksko-Terrasnogo biosfernogo zapovednika (s 
obzorom fauny etikh grupp Moskovskoy oblasti). – Archives of Zoological museum Moscow 
State University, 36: 3–196.

nohel P. (1970): A contribution to the knowledge of Coleoptera in Czech Silesia. – Acta Rerum 
Naturalium Musei Nationalis Slovaci Bratislava, 16(2): 127–139.

nohel P. (1976): Nové a zajímavé nálezy brouků na Těšínsku, Frýdecku a v Beskydách. – In: čepelák 
b., groBelný A. (eds.): Studie o Těšínsku (interní tisk). Vlastivědný ústav okresu Karviná, Český 
Těšín, 582–605.

noVák V. (2004): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) ve středním Polabí. – Studie a zprávy Ob-
lastního muzea Praha-východ, 15: 55–100.



90

olexa A. (1970): Hypocoelus simonae n. sp. Une nouvelle espèce de Bulgarie (Coleoptera Eucnemi-
dae). – Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1970: 91–94.

olexa A. (1993): Eucnemidae. – In: Jelínek J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleop-
tera). Seznam československých brouků. – Folia Heyrovskyana, Supplementum 1: 80.

palM T. (1955): Weitere Beiträge zur Kenntnis der schwedischen Hypocoelus-Arten (Col. Eucnemidae). 
– Opuscula Entomologica, 20: 211–217. 

palM T. (1959): Die Holz- und Rindenkäfer der. Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume. – Opuscula 
Entomologica, Supplementum 16: 9–42. 

pokorný p. (2011): Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. – Vydavatelství Do-
kořán, Praha.

recalde irurzun J. I. (2008): Elementos para el conocimiento de los eucnémidos del norte de España 
y actualización del catálogo de especies ibéricas (Coleoptera: Elateroidea: Eucnemidae). – Hete-
ropterus Revista de Entomología, 8(2): 233–252.

reiteroVá l., škorpík M. (eds.) (2012): Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. 
2012–2020. – [ms. depon. in Správa Národního parku Podyjí, Znojmo].

sáDlo J., pokorný p., HáJek p., dresleroVá d., cílek V. (2005): Krajina a revoluce. Významné pře-
lomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. – Nakladatelství Malá Skála, Praha.

schlaghaMerský J. (2000): The Saproxylic Beetles (Coleoptera) and Ants (Formicidae) of Central 
European Hardwood Floodplain Forests. – Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis 
Masarykianae Brunensis, Biologia, 103: 1–168.

steJskal R. (2011): Mapa jednotné lokalizace nálezových dat v Národních parcích Podyjí a Thayatal. 
– Thayensia (Znojmo), 8: 315–322.

streJček J. (2005): Významné či zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) zjištěné na území Prahy. 
– Natura Pragensis, 17: 75–93.

Süda I., VoolMa K. (2007): Mardikate (Coleoptera) liigirikkus ja arvukus Kirde-Eesti põlendikel: 
esimene aasta pärast metsapõlengut. – Forestry Studies, 47: 117–130.

Süda I. (2009): New woodland beetle species (Coleoptera) in Estonian fauna. – Forestry Studies, 
50: 98–114.

škorpík M. (2005): Kritéria pro zařazování bezobratlých do jednotlivých kategorií ohroženosti. – In: 
Farkač J., král d., škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bez-
obratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 36–38.

špryňar P. (2007): Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech. – Bohemia 
centralis, 28: 411–417.

ÚraDníček l., MaDěra p., tichá s., koblížek J. (2009): Dřeviny České republiky. – Lesnická práce, 
Brno.

VáVra J. (1996): Coleoptera: Elateroidea. – In: rozkošný r., vaňHara J. (eds.): Terrestrial Invertebra-
tes of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. – Folia Facultatis Scientiarium Naturalium 
Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 93: 447–455.

VáVra J. ch. (2005): Eucnemidae (dřevomilovití). – In: Farkač J., král d., škorpík M. (eds.): Čer-
vený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, Praha, 475–476.

VáVra J. ch. (2006): Faunistic records from the Czech Republic – 204. Coleoptera: Staphylinidae: 
Tachyporinae, Aleocharinae; Eucinetidae; Eucnemidae; Dermestidae; Melandryidae. – Klapale-
kiana, 42: 189–192.

VáVra J. ch. (2008): Faunistic Records from the Czech Republic – 270. Coleoptera: Eucnemidae, 
Nitidulidae. – Klapalekiana, 44: 303–304.

VáVra J. ch., Mikát M., Mertlik J. (2001): Faunistic Records from the Czech Republic – 140. Co-
leoptera: Eucnemidae. – Klapalekiana 37: 224.

VáVra J. ch., nakládal O., Maňák V., schlaghaMerský J. (2008): Faunistic Records from the Czech 
Republic – 256. Coleoptera: Eucnemidae. – Klapalekiana, 44: 86.

zelený J. (1972): Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. – Zprávy Československé 
společnosti entomologické při ČSAV, 8: 3–16.


