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Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) 
a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice 

a jejich první nálezy v Bílých Karpatech
Distribution of the flat bug Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: 

Aradidae) and the bark-gnawing beetle Peltis grossa (Coleoptera: 
Trogossitidae) in the Czech Republic and their first records  

in the White Carpathians
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Abstract: We provide records of two endangered species of saproxylic insects, Aradus obtec-
tus Vásárhelyi, 1988 (Hemiptera: Hete ro ptera: Aradidae) and Peltis grossa (Linnaeus, 1758) 
(Coleoptera: Trogossitidae), documenting for the first time their presence in the Bílé Karpaty 
Protected Landscape Area and Biosphere Reserve in the eastern Czech Republic (= the White 
Carpathians). Both these species were collected under the bark of a dead silver fir (Abies alba) 
in the Ščúrnica private nature reserve near the town of Valašské Klobouky. We review and map 
their distribution in the Czech Republic and discuss their biology and conservation management.

ÚVOD

Chráněná krajinná oblast a Biosférická rezerva
ce Bílé Karpaty zahrnuje 715 km2 vnějších fly
šo vých Západních Karpat. Oblast leží na jiho
východní Moravě podél moravskoslovenské 
hranice mezi Nedašovou Lhotou na severový
chodě a Sudoměřicemi na jihozápadě. Bílé Kar
paty jsou regionem s výjimečnou diverzitou 
flóry a fauny. Nejznámějšími biotopy jsou zde 
druhově bohaté květnaté louky a pastviny, 
avšak zejména z hlediska bezobratlých živo
čichů jsou významná i minerálně bohatá pra
meniště, drobné vodní toky a přírodě blízké 
listnaté a smíšené lesy (detailní přehled infor
mací viz Kuča et al. 1992; Mackovčin & Jatiová 
2002; Jongepierová 2008; Kment et al. 2012; 

Malenovský et al. 2012). Původní lesy v CHKO 
Bílé Karpaty představují v nejteplejší jihozá
padní části fragmenty teplomilných doubrav 
(Melico pictae-Quercetum roboris) a plošněji 
rozšířené dubohabřiny (Carici pilosae-Carpine-
tum betuli a Primulo veris-Carpinetum betuli), 
ve středních polohách většiny území potom 
převažují květnaté bučiny (Carici pilosae-Fage-
tum sylvaticae, Galio odorati-Fagetum sylvaticae 
a Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae). Do 
nejvýchodnější části území v okolí Valašských 
Klobouk zasahují ze sousedních Javorníků 
i květnaté jedliny (Galio rotundifolii-Abiete-
tum) (Chytrý 2013). Jedle bělokorá (Abies alba 
Mill.) není jinde v Bílých Karpatech původní, 
jelikož jižní hranice jejího původního rozšíře
ní jde od Brumova přes Bratřejov na Lukov 
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(Jongepierová & Grulich 1992; Mackovčin & 
Jatiová 2002). Současná skladba lesů v CHKO 
se však kvůli lidským zásahům značně liší od 
svého původního složení celkovou převahou 

jehličnanů (58 %, z toho smrk 36 % a borovice 
15 %) nad listnáči (42 %, z toho buk 20 %, dub 12 % 
a habr 5 %). Podíl jedle v bělokarpatských lesích 
tvoří jen 2 % a většina jedlových porostů je sou

Obr. 1–3: Les Ščúrnica s dominancí jedle bělokoré (Abies alba): 1 – letní aspekt (Foto: J. Roleček); 2–3 – jarní aspekt 
(Foto: J. Sychra).
Figs 1–3: Ščúrnica forest with dominant fir (Abies alba). 1 – summer season (Photo: J. Roleček); 2–3 – spring season 
(Photos: J. Sychra).
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středěna v masívu Královce v okolí přírodních 
rezervací Bílé potoky, Javorůvky a Ploščiny 
u Valašských Klobouk (Mackovčin & Jatiová 
2002). 

Právě v trojúhelníku tvořeném vrcholy Ploš
či ny (739 m n. m.), Černá hora (664 m n. m.) 
a Po lomy (659 m n. m.) na severovýchodním 
hřebenu Bílých Karpat se nacházejí enklávy 
unikátně zachovalých zbytků přírodě blízkého 
karpatského lesa, až 120 let staré lesní porosty 
s převahou jedle bělokoré (68 %), chráněné od 
roku 2003 jako soukromá rezervace Českého 
svazu ochránců přírody Ščúrnica (Obr. 1–3). 
Dále zdejší porosty tvoří bříza bělokorá (Betula 
pendula), buk lesní (Fagus sylvatica), smrk 
ztepilý (Picea abies) a vtroušený habr obecný 
(Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudopla-
tanus) a líska obecná (Corylus avellana). První 
vykoupené pozemky (jádro většího přírodě 
blízkého celku) o výměře 4,2 ha tvoří úzký pás, 
v jehož severní části se nachází pramenná rok
lina se studánkou Ščúrnica, která dala lokalitě 
jméno. Ve východní části je i menší lesní louč
ka. Na les bezprostředně navazuje přírodní 
rezervace Ploščiny, která chrání zbytky pod
horských pastvin. Další vykoupené pozemky 
o rozloze 20 ha jsou samostatným celkem na 
východním svahu vrcholu Polomy (659 m n. 
m.), kde se nacházejí převážně různověké smí
šené porosty (13 ha), smíšené porosty s pře
vahou jedle (4,5 ha) a v malém zastoupení 
i smrkové porosty (2,5 ha). Ščúrnica předsta
vuje různověký porost, ve kterém se nacházejí 
všechna stádia vývoje lesa od semenáčků až 
po rozpadající se odumřelé kmeny. Historicky 
jde o selský les, kde se v minulosti hospodaři
lo typickým výběrným způsobem hospodaře
ní – vyřezávaly se pouze konkrétní stromy dle 
potřeby, les nebyl nikdy úplně smýcen. Vysoké 
zastoupení jedle na této lokalitě je podmíně
no dávnou a dlouhodobou pastvou spojenou 
s hrabáním steliva. Hospodaření nebylo nikdy 
příliš intenzivní a v posledních desetiletích zde 
neprobíhaly těžební zásahy vůbec. V roce 2003 
dosáhl les mýtního věku a akutně tak hrozilo 
jeho postupné smýcení. Český svaz ochránců 
přírody se rozhodl tomu zabránit, a proto ho 
v rámci kampaně „Místo pro přírodu“ vykoupil. 
Prostředky na jeho výkup byly získány aktivita

mi organizovanými místní ZO ČSOP Kosenka 
(Holušová 2014; Anonymus 2016).

S přírodě blízkou druhovou a věkovou sklad
bou lesa souvisí též druhová pestrost rostlin, 
hub a živočichů. Mimo jiné se tu vyskytu je ně
kolik významných lesních druhů ptáků, jako 
jsou např. strakapoud bělohřbetý, Den dro co-
pos leucotos (Bechstein, 1802); lejsek malý, Fi-
ce dula parva (Bechstein, 1792); holub doupňák, 
Columba oenas Linnaeus, 1758 a několik druhů 
dravců a sov (Anonymus 2016). Jako na jedi
ném místě v Bílých Karpatech zde byl v posled
ních letech zjištěn výskyt datlíka tříprstého, 
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) (Sychra 
& Čamlík 2016). Z rostlin lze zmínit dva druhy 
orchidejí (kruštík širolistý, Epipactis helleborine 
(L.) Crantz, a vemeník dvoulistý, Platanthera bi-
folia Rich.), bělozářku větevnatou, Anthericum 
ramosum L. (vyskytující se obecně spíše v tep
lejších oblastech) či méně běžné druhy dřevin 
v podrostu (kalinu obecnou, Viburnum opu lus 
L. a jilm habrolistý, Ulmus minor Mill.) (Ano
nymus 2016).

Během exkurze Biotýmu Ústavu botaniky 
a zoo   logie PřF MU jsme 19. VIII. 2016 nalezli 
pod kůrou stojícího mrtvého kmene jedle na 
okraji Ščúrnice v těsné blízkosti PR Ploščiny ně
kolik druhů saproxylického hmyzu, z toho dva 
druhy dosud z CHKO Bílé Karpaty neudávané: 
ploštici podkornici jehličnanovou, Aradus ob-
tectus Vásárhelyi, 1988, z čeledi podkornicovití 
(Aradidae), a brouka kornatce velkého, Peltis 
grossa (Linnaeus, 1758), z čeledi kornatcovití 
(Trogossitidae). Detaily těchto nálezů komen
tujeme níže a zároveň poskytujeme přehled 
o jejich celkovém rozšíření v České republice 
na základě nám dostupných nálezových dat. 

MATERIÁL A METODY

Jednotlivé nálezy jsou doplněny o čísla ma
po vacích čtverců středoevropské mapovací 
sí tě, případně podrobnější dělení jednoho 
čtver ce na čtvrtiny, označené písmeny a až d 
(Ehrendorfer & Hamann 1965; Pruner & Míka 
1996). Pro doplnění představy o rozšíření obou 
zájmových druhů v České republice byl studo
ván i jejich další materiál v některých muzejních 
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a soukromých sbírkách, které jsou níže v textu 
citovány následujícími zkratkami:
BZPC coll. Bořek Zbuzek, Praha;
EEZC coll. Eduard Ezer, Zlín;
FHCC coll. František Houška, České 
  Budějovice;
IBFC coll. Ivo Boščík, FrýdekMístek – 
  Skalice;
IJNC coll. Ivo Jeniš, Náklo;
JKPC coll. Josef Krošlák, Plasy;
JMCC Jihočeské muzeum, České Budějovice;
JMHC coll. Jan Matějíček, Hradec Králové;
JMOC coll. Josef Mertlik, Opatovice 
  nad Labem;
JPBC coll. Jiří Procházka, Brno;
JSOC coll. Jiří Stanovský, Ostrava;
JSPC coll. Jan Schneider, Praha;
JVOC coll. Jiří Vávra, Ostrava;
JVPC coll. Jitka Vilímová, Univerzita Karlova, 
  Praha (bude uložena v NMPC);
KOFC coll. Kamil Orszulik, FrýdekMístek;
LKOC coll. Lubomír Koloničný, Ostrava;
MBFC Muzeum Beskyd, FrýdekMístek;
MBOC coll. Michal Bednařík, Olomouc;
MHBC coll. Michal Horsák, Brno;
MJOC coll. Martin Jůza, Ostrava;
MMBC Moravské zemské muzeum, Brno;
MMHC coll. Marion Mantič, Hlučín
  Bobrovníky;
MNWC Museum Przyrodnicze, Uniwersytet 
  Wrocławski, Wrocław, Polsko;
MUBC Ústav ochrany lesů a myslivosti, 
  Mendelova univerzita, Brno;
MVVC Muzeum regionu Valašsko, Vsetín;
NMPC Národní muzeum, Praha;
OKZC coll. Ondřej Konvička, Zlín;
OSOC coll. Ondřej Sabol, Ostrava;
SMLC Severočeské muzeum, Liberec;
SMOC Slezské zemské muzeum, Opava;
VHNC coll. Václav Hanzlík, Neratovice;
VKBC coll. Vítězslav Kubáň, Brno;
VZOC coll. Vladimír Zeman, Olomouc;
ZMPC Západočeské muzeum, Plzeň.

Další použité zkratky:
coll. collection (sbírka);
ČR Česká republika;
det. determinavit (určoval);
ex. exemplář (jedinec);

lgt. legit (sbíral);
L larva;
NPR národní přírodní rezervace;
observ. observavit (pozoroval);
PR přírodní rezervace.

VÝSLEDKY

Na lokalitě Ščúrnica v Bílých Karpatech (ca. 
49°08'22" N, 18°03'59" E, 690 m n. m., k.ú. 
Po teč) byly 19. srpna 2016 nalezeny následu
jící druhy saproxylického hmyzu, z brouků 
(Co leoptera): Tenebrionidae: Diaperis boleti 
(Lin naeus, 1758) (1 ex.); Trogossitidae: Peltis 
ferruginea (Linnaeus, 1758) (2 ex.); Peltis gros-
sa (Linnaeus, 1758) (1 ex.); Thymalus limbatus 
(Fabricius, 1787) (1 ex.); z ploštic (Heteroptera): 
Aradidae: Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988 (1 ♀) 
(všichni dokladoví jedinci jsou uloženi v NMPC, 
Obr. 5). Z nich podkornice jehličnanová (A. ob-
tectus) je zařazena v Červeném seznamu bez
obratlých ČR jako ohrožený druh (Kment & 
Vilímová 2006; Kment et al. 2017). Rovněž kor
natec velký (P. grossa) patří v ČR k mimořádně 
vzácným horským druhům, v Červeném sezna
mu bezobratlých ČR je zařazen jako kriticky 
ohrožený. Relativně hojnější kornatec drobný 
(P. ferruginea) byl v Červeném seznamu klasifi
kován do kategorie téměř ohrožený (Konvička 
2017). Vzhledem k tomu, že podrobné rozšíření 
druhů A. obtectus a P. grossa v České republice 
nebylo nikdy souhrnně zpracováno a většina 
dostupných faunistických údajů nebyla publi
kována ani v dílčích příspěvcích, doplňujeme 
tuto mezeru a shrnujeme údaje o životě těchto 
dvou zástupců saproxylické fauny, mimo jiné 
i pro potřeby praktické ochrany přírody.

Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988

Studovaný materiál. ČECHY: Labské pískovce: 
„Děčín“ [vztahuje se k výzkumným plochám 
prof. Kuly z Mendelovy univerzity v Brně – viz 
Bryja & Kula (2000)] (5250), 1. VII. 1993, 1 ♂, E. 
Kula lgt. (MMBC: coll. Dobšík); Jílové, Sněžník, 
„Letadlo B“ (5250), 440–500 m n. m., 4. VI. 
1994, 1 ♂, E. Kula lgt. (MMBC: coll. Dobšík). 
Broumovsko: Vižňov u Meziměstí (5363), 5.–8. 
VII. 1993, 1 ♂, J. Růžička lgt. (JVPC). Kokořínsko-
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-Máchův kraj: Břehyně env., okolí Břehyňského 
rybníka (5454a), 8. II. 2013, 1 ♀, P. Jansa lgt. 
(VHNC). Orlické hory: Sedloňov env., NPR 
Bukačka (5664c), 50°20'21" N, 16°22'36" E, 15. 
VII. 2009, 1 ♂ 1 ♀, na Picea abies, 9. VIII. 2009, 
1 ♂, 25. VIII. 2009, 1 ♀, J. Pavlíček & J. Horák 
lgt. (NMPC). Šumava: Stožec env., PR Stožec 
(7048), 28. V. 2006, 2 ♀♀ 1 L, listnatý prales, 
prosev + na choroších, M. Fikáček lgt. (NMPC). 
MORAVA a SLEZSKO: Hrubý Jeseník: Kouty 
nad Desnou env., okolí hory Velká Jezerná 
(5869a), 7. VI. 2014, 1 ♂, E. Ezer lgt. (EEZC). 
Moravskoslezské Beskydy: Ostravice env., 
NPR Mazák (6476d), 49°32'51" N, 18°26'22" E, 
8. VII. 2003, 1 ♀, M. Horsák lgt. (NMPC); Horní 
Lomná env., NPR Mionší (6477c), 27. VII. 2013, 
3 ♂♂ 2 ♀♀, na světlo, 23. V. 2014, 2 ♂♂ 2 ♀♀, noč
ní sběr, E. Ezer lgt. (EEZC, NMPC); Kněhyně 
(6575), 24. XI. 1978, 2 ♀♀, J. Jelínek lgt. (NMPC). 
Bílé Karpaty: Poteč env., les Ščúrnica (6874c), 
49°08'22" N, 18°03'59" E, 19. VIII. 2016, 1 ex., 
pod kůrou stojícího mrtvého kmene jedle bělo
koré (Abies alba), Biotým lgt. (NMPC). Vše det. 
P. Kment.

Obr. 4: Rozšíření podkornice jehličnanové, Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988, v České republice. (Prázdná kolečka – nálezy 
před rokem 2000, plná kolečka – nálezy po roce 2000).
Fig. 4: Distribution of Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988 in the Czech Republic. (Open circles – records prior to 2000, full circles – 
records after 2000).

Publikované nálezy. ČECHY: Orlické hory: „Prá
zovka u Sedivin“ [= Prázova bouda u Šedivin] 
(5663) (Vásárhelyi 1988). 
MORAVA a SLEZSKO: „Paskau“ [= Paskov] 
(6275). Moravskoslezské Beskydy: „Lomná, 
Mionší“ (6477) (Vásárhelyi 1988; Stehlík & 
Heiss 2000). 

Rozšíření v České republice (Obr. 4). Podkorni
ce jehličnanová (Aradus obtectus) byla dosud 
v České republice doložena pouze z horských 
a podhorských oblastí, přesněji z Děčínské 
vrchoviny (Labských pískovců), Ralské pa
horkatiny (Máchova kraje), Javořích hor na 
Broumovsku, Orlických hor, Šumavy, Hrubého 
Jeseníku, Moravskoslezských Beskyd a nejse
vernější části Bílých Karpat. V případě nálezu 
z Paskova (1879) se jedná o materiál pochá
zející z obchodu s přírodninami E. Reittera se 
sídlem v Paskově (viz Vásárhelyi 1988) a loka
lizace původního nálezu tak patrně není přesná 
a pochází spíše z blízkých Moravskoslezských 
Beskyd.
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Obr. 5–8: 5 – Podkornice jehličnanová, Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988,♀, Ščúrnica, 7,9 mm. 6–8 – Kornatec velký, Peltis 
grossa (Linnaeus, 1758): 6 – preparovaný jedinec ze Ščúrnice, 18,2 mm; 7 – živý jedinec z lokality Mazák (Moravskoslezské 
Beskydy); 8 – výletové otvory, NPR Mionší. (Foto: 5–6 – P. Kment; 7 – M. Horsák; 8 – D. Hauck).
Figs. 5–8. 5 –Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988, ♀, Ščúrnica, 7.9 mm. 6–8 –Peltis grossa (Linnaeus, 1758): 6 – mounted specimen 
from Ščúrnica, 18.2 mm; 7 – one living specimen from Mazák (Moravian-Silesian Beskids); 8 – exit holes, the Mionší National 
Nature Reserve. (Photos: 5–6 – P. Kment; 7 – M. Horsák; 8 – D. Hauck).

Celkové rozšíření. Eurosibiřský, boreomontán
ní druh známý ze severní, střední a východní 
Evropy a z horských oblastí jižní Evropy (kon
krétně z následujících států: Bělorusko, Bosna 
a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká 
republika, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, 

Lit va, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, 
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (celá ev
ropská část), Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina), z Gruzie, 
Kazachstánu, Sibiře, Dálného východu Ruska 
a z Maroka (Heiss 2001; Heiss & Péricart 
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2007; Baužys 2012; Aukema et al. 2013; Heiss 
& Brus tel 2013; Parmain et al. 2013; Protić & 
Stanković 2015).

Aradus obtectus odlišil od blízce příbuzného 
druhu A. pictus Baerensprung, 1859 teprve 
Vásárhelyi (1988); oba druhy se vyskytují na 
jehličnanech a lze je spolehlivě určit jen pod
le samčích genitálií (Vásárhelyi 1988; Heiss & 
Péricart 2007). Aradus pictus je rozšířený v již
ní Evropě a na jihu střední Evropy (Bulharsko, 
Francie, Itálie, Rakousko – Tyrolsko, Řecko, 
Španělsko) (Vásárhelyi 1988; Heiss & Péricart 
2007; Aukema et al. 2013; Parmain et al. 2013).

Biologie. Aradus obtectus bývá většinou na
cházen pod kůrou stojících mrtvých smrků 
(Picea abies) a jedlí (Abies alba a A. cephalonica 
Loudon) napadených myceliem chorošovitých 
hub (např. Fomes marginatus (Pers.) Gillet, 
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.) nebo přímo 
na jejich plodnicích. Vzácně bývá nacházen i na 
listnatých stromech napadených choroši, např. 
na bříze (Betula sp.), buku (Fagus sp.) či osice 
(Populus tremula L.). V jižní Francii byla tato 
podkornice nalezena i na kmenech borovic 
(Pinus sp.) bez viditelného napadení houbami. 
Přezimují dospělci i larvy (Kubisz 1992; Simov 
2005; Heiss & Péricart 2007; Wachmann et al. 
2007; Baužys 2012; Parmain et al. 2013; Hebda 
et al. 2016). V terénním experimentu byl A. ob-
tectus signifikantně více přitahován mrtvým 
dřevem jedle než mrtvým dřevem buku, přes
tože byl tento druh chycen i na experimen
tálních plochách pouze s bukovým dřevem. 
Jeho abundance rovněž rostla se vzrůstajícím 
množstvím mrtvého dřeva (vyjádřeným jeho 
povrchem) a byla vyšší na osluněných místech 
v porovnání se zastíněnými experimentálními 
plochami (Seibold et al. 2014). 

Peltis grossa (Linnaeus, 1758)

Studovaný materiál. ČECHY: Bohemia, 1 ex. 
(MMBC: coll. Mazura). Šumava: „Böhmerwald“ 
[= Šumava], 1 ex. (MMBC: coll. Formánek); 
1 ex. (NMPC); „S. Böhmerwald“, 3 ex., Tanzer 
[lgt.] (NMPC); Šumava, 2 ex., [A.] Fleischer 
[lgt.] (MMBC: coll. Mazura); 4. IX. [19]07, 2 ex. 
(NMPC); 2 ex. (NMPC); Boubín (6948), 10. VIII. 

[19]19, 1 ex. (NMPC); 1 ex., Hanš [lgt.] (NMPC: 
coll. Kouřil); 2 ex., Jípek [lgt.] (NMPC: coll. 
Kouřil); „S. Böhmerwald, Kubani“ [= Boubín], 
VII. 1930, 1 ex., Tanzer [lgt.] (NMPC); Boubín, 
Čertova stěna [= PR Čertova stráň] (6949c), 
26. VIII. 2003, 8 ex., J. Matějíček lgt. (JMHC); 
Hirschbergen [= Nová Pec – Jelení] (7148), 
1 ex. coll. Heyrovský (NMPC: coll. Procházka); 
Pleknštejn [= hora Plechý] (7148), 14. VIII. 1905, 
3 ex. (NMPC); Plöckenstein [= hora Plechý], 
1 ex. (NMPC), 1 ex. (NMPC: coll. Kracík), 14. 
VII. [19]04, 3 ex. (NMPC); Želnava (7149), 
17. VII. [19]09, 1 ex., Z. Frankenb[erger lgt.] 
(NMPC: coll. Kracík). Blanský les: Kleť (7151), 
cca 1930, 1 ex., J. V. Štěpán lgt. (JMCC); Český 
Krumlov (7151), 1901–?, 3 ex., Dvorecký lgt. 
(JMCC). Táborská pahorkatina: Chotýčany 
env., Poněšická obora – u potoka Libochovka 
(6952), 4. VIII. 1972, 1 ex., V. Karas lgt. (JMCC). 
Novohradské hory: Žofín (7354), 20. VII. 1998, 
1 ex., P. Klika lgt. et det. (ZMPC); Žofín env., 
Žofínský prales (7354), 16. VII. 2003, 3 ex., na 
choroši na buku v noci, F. Houška lgt. et det. 
(FHCC), 6. V. 2006, více ex., pod kůrou kmene 
jedle, B. Zbuzek lgt. et det. (BZPC); 11. VII. 2015, 
10 ex., Z. Kletečka lgt. (JMCC), 18. VII. 2016, 
více ex., imaga v noci aktivovala na plodnicích 
chorošů na jedli, J. Krošlák lgt. et observ. (8 ex. 
JKPC). 
MORAVA a SLEZSKO: Moravia, 1 ex., Reitter 
[lgt.] (MMBC, coll. Formánek); Moravia, 1 ex. 
(MMBC: coll. Mazura). Silesia [nejasná lokali
zace: není zcela jasné, zdali se jedná o českou 
či polskou část Slezska], 1883, 1 ex., R. Scholz 
lgt. (MNWC: coll. Scholz). Hrubý Jeseník: 
„Altvater“ [= Praděd] (5868), 2 ex. (MNWC: coll. 
Kolbe) [Wilhelm Kolbe žil v letech 1852–1929]; 
Kouty nad Desnou (5868), 28. V. 1949, 1 ex., Z. 
Kučera lgt., J. Matějíček det. (JMHC); Praděd 
(5868), [19]56, 1 ex., Pfeffer lgt. (NMPC: coll. 
Pfeffer). Moravskoslezské Beskydy: „Beskid“ 
[= Moravskoslezské Beskydy], 1 ex., Dr. Graf 
[lgt.] (NMPC); „Beskiden“ [= Moravskoslezské 
Beskydy]: 3 ex. (MMBC: coll. Zoufal), 2 ex., V. 
Zoufal lgt. (NMPC), 1 ex., Reitter [lgt.] (SMOC), 
1 ex. (MNWC: coll. Polentz) [Georg Polentz 
žil v letech 1879–1965]; [Moravskoslezské] 
Beskydy, 2 ex., J. Kozel [lgt.] (SMOC), 4 ex., B. 
Kouřil lgt. (NMPC: coll. Kouřil), 2 ex., Dr. Jureček 
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[lgt.] (NMPC), 1. VIII. 1930, 1 ex., J. Kozel [lgt.] 
(SMOC); Bílá (6576), 3 ex., J. Fleischer lgt. 
(NMPC); Bumbálka env., NPR Salajka (6576), 
750 m n. m., 19. VIII. 1984, více ex., pod kůrou 
jedle, M. Bednařík lgt. et observ. (2 ex. MBOC); 
23. X. 1994, 4 ex., pod kůrou stojících suchých 
kmenů jedlí, J. Vávra lgt. et det. (1 ex. JVOC); 
Bumbálka (6576), X. 1994, 2 ex., M. Jůza lgt. 
et observ. (1 ex. MJOC); 8. VI. 1996, 1 ex., M. 
Mantič lgt. et det. (MMHC); Dolní Lomná env., 
NPR Mionší (6477), IV. 1973, 1 ex., 20.–24. IV. 
1973, 5 ex., J. Pradáč lgt. (NMPC: coll. Pradáč); 
30.VIII.2000, 1 ex., pod kůrou stojícího pahýlu 
jedle, J. Vávra lgt. et det. (JVOC); 2.–4. VI. 2006, 
6 ex., J. Matějíček lgt. (JMHC); 14. V. 2007, 2 ex., 
L. Koloničný & J. Stanovský lgt. et det. (LKOC, 
JSOC); 19. VI. 2013, 5 ex., O. Konvička lgt. et 
det. (OKZC); 27. VII. 2013, 1 ex., O. Konvička 
lgt. et det. (OKZC); 23. V. 2014, 4 ex., v noci 
na stojícím kmenu mrtvé jedle, E. Ezer lgt. et 
det. (EEZC); 23. V. 2014, více ex., v noci na kůře 
a choroších na kmenu stojícího pahýlu jedle, J. 
Vávra lgt., observ. et det. (1 ex. JVOC); Mionší 
– vrch Velká Polana (6477), 850 m n. m., 4. XI. 

2012, 1 ex., pod kůrou suchého stojícího torza 
jedle, O. Sabol lgt. et det. (OSOC); Dolní Lomná 
env., Mionší (6478), 6. VI. 2015, 3 ex., v noci na 
odumřelé jedli, J. Vávra observ. et det.; Horní 
Lomná (6477), 12. VIII. 1930, 2 ex., Ing. J. Palásek 
lgt. (1 ex. VKBC, 1 ex. MUBC); „Lissa hora“ [= 
Lysá hora] (6476), VII. 1897, 2 ex. (MNWC: 
coll. Polentz); Lysá hora, 17. V. [19]46, 7 ex., 4. 
VIII. 1962, 1 ex., Hlisnikovský lgt. (NMPC); 10. 
VII. 1985, 10 ex., M. Jůza lgt. et observ. (2 ex. 
MJOC); Lysá hora – západní svah (6476), 950 
m n. m., 12. X. 1991, více ex., pod kůrou jed
le, M. Bednařík lgt. et observ. (1 ex. MBOC); 
Ostravice env., PR Mazácký Grúnik (6476), 23. 
VI. 2013, 1 ex., lgt. et det. O. Konvička (OKZC); 
Ostravice env., NPR Mazák (6476), VII. 2003, 
3 ex., M. Horsák lgt. (MHBC); Ostravice (6476), 
24. VII. 1994, 2 ex., 3. VIII. 1994, 1 ex., Radim 
Šigut lgt. et det. (MBFC); Ostravice env., Velký 
Kobylík (6476), 25. VIII. 1990 (pupae), 5 ex., 
kukly v červeně tlejícím dřevě ležících starých 
kmenů jedlí, společně s Ceruchus chrysomeloi-
des (Hochenwarth, 1785) a Ampedus melanurus 
Mulsant & Guillebeau, 1855, J. Vávra lgt. et det. 

Obr. 9: Rozšíření kornatce velkého, Peltis grossa (Linnaeus, 1758), v České republice. (Prázdná kolečka – nálezy před rokem 
2000, plná kolečka – nálezy po roce 2000).
Fig. 9: Distribution of Peltis grossa (Linnaeus, 1758) in the Czech Republic. (Open circles – records prior to 2000, full circles – 
records after 2000).
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(JVOC); 17. X. 1992, 1 ex., M. Mantič lgt. et det. 
(MMHC); 21. I. 2016, 3 ex., J. Procházka lgt. et 
det. (MMBC); Staré HamrySamčanka (6576), 
VIII. 1994, 3 ex., K. Orszulik lgt. et det. (KOFC); 
Radhošť (6474), 1 ex., J. Fleischer lgt. (NMPC); 
hora Smrk (6475), 10. VIII. 1939, 1 ex., 17. V. 1962, 
37 ex., vše Hlisnikovský lgt. (NMPC); PR Smrk 
(6576), 1120 m n. m., 19. XI. 2009, 3 ex., pod 
kůrou zaschlého kmene smrku, O. Sabol lgt. et 
det. (OSOC); Staré Hamry, údolí Velkého poto
ka (6576), 3. IX. 1994, více ex., imaga  v kukel
ních kolébkách  v červeně tlejícím dřevě v pad
lém kmenu smrku na okraji paseky nad poto
kem, J. Vávra lgt., observ. et det. (1 ex. JVOC); 
Staré Hamry (6576), VIII. 1994, 1 ex., K. Orszulik 
lgt. et det. (KOFC); Morávka env., PR Travný 
potok (6477), 20. V. 2007, 1 ex., L. Jonák lgt., 
I. Boščík det. (IBFC); 14. VI. – 4. VII. 2016, 1 ex., 
v nárazové pasti, O. Konvička & D. Hauck lgt., 
O. Konvička det. (OKZC), 14. VI. 2016, 1 ex., O. 
Konvička lgt. et det. (OKZC); 18. V. 1993, 1 ex., 
J. Stanovský lgt. et det. (JSOC); hora Travný 
(6477), 10. VI. 2010, 25. VIII. 2010 a 24. X. 2010, 
více ex., ve vrcholové smrčině a v jedlobuko
vém stupni, pod kůrou a ve dřevě jedlí a smr
ků, I. Jeniš lgt. (IJNC). Javorníky: „Javorníky“, 
9. V. 1952, 5 ex., M. Herrmann lgt. (MVVC); 
Velké Karlovice – Leskové (6676), 28. IV. 2004, 
1 ex., J. Mertlik lgt. (JMOC), 1. VI. 2005, 4 ex., 
K. Orszulik lgt. et det. (KOFC); Velké Karlovice 
env., NPR Razula (6676), 8. V. 2013, 1 ex., J. 
Schneider lgt. et det. (JSPC), 16. VI. 2016, 1 ex., 
18. VI. 2016, 1 ex., oba ex. O. Konvička lgt. et det. 
(OKZC). Hostýnské vrchy: Hostýn (6571), 1 ex., 
O. Fiala lgt., Hlisnikovský det. 1936 (NMPC); 
Držková env., PP Solisko (6672), 4. VI. 1995, 
2 ex., V. Zeman lgt. (VZOC); Kelčský Javorník 
(6572), 1 ex., J. Fiala lgt. (MMBC); Rajnochovice 
env., PR Čerňava (6672), 24. VIII. 2003, 2 ex., 
27. IV. 2014, 1 ex., J. Procházka lgt. (JPBC); 16. 
VI. 2011, 1 ex., v noci na stojícím kmenu mrtvé 
jedle, E. Ezer lgt. et det. (EEZC); Rajnochovice 
env., PR Tesák (6672), 20. V. 2001, 2 ex., 19. VI. 
2005, 2 ex., V. Zeman lgt. (VZOC); 25. XI. 2011, 
2 mrtvé ex., O. Konvička lgt. et det. (OKZC). 
Bílé Karpaty: Poteč env., les Ščúrnica (6874), 
49°08'22" N, 18°03'59" E, 19. VIII. 2016, 1 ex., 
pod kůrou stojícího mrtvého kmene jedle bělo
koré (Abies alba), Biotým lgt. (NMPC). 

Nejasná lokalizace: „Rančínská strouha“, cca 
1930, 1 ex., J. V. Štěpán lgt. (JMCC). Materiál 
z NMPC det. P. Kment, z MMBC det. J. 
Procházka, ze soukromých sbírek det. příslušní 
sběratelé nebo J. Procházka.

Publikované nálezy: Historický výskyt Peltis 
grossa na Moravě a ve Slezsku je uváděn z  oko
lí Pradědu (5868) (Kelch 1846), Starých Hamrů 
(64–6576), Mohelnice (6477) a Těšínských Bes
kyd (Reitter 1870), z Karlovy Studánky (5969), 
Bělé pod Pradědem (5869) (Gerhardt 1910), 
a z Moravskoslezských Beskyd – Těšína (6277) 
a Lysé hory (6476) (Gerhardt 1910). Výskyt 
v Čechách (bez konkrétních nálezů) zmiňuje 
Reitter (1911), výskyt v okolí Plešného jeze
ra (7148) na Šumavě Heyrovský (1923). Týr 
(2011) navíc uvádí nález z roku 1943 z Manětína 
(6045). Podle Fleischera (1927–1930) byl 
P. gros sa v horách Československa místy oby
čejný. Po 2. světové válce byl P. grossa pu
blikován z následujících oblastí: v Čechách 
z Českobudějovické pánve: Dobřejovice 
u Hluboké nad Vltavou (6952) (Zumr & Karas 
1981); Novohradských hor: Pohorská Ves 
(7353), Žofín (7354), Žofínský prales (7354) 
(Holub & Snížek 1997); Rakovnické pahorkati
ny: PR Střela (5945) (Týr 2011); na Moravě a ve 
Slezsku z Moravskoslezských Beskyd: hora 
Travný – prales Polenica (6477) (Nohel 1970) 
a z Javorníků (Konvička & Spitzer 2016). 

Rozšíření v České republice (Obr. 9). Pouze 
lokálně v zachovalých podhorských a horských 
le sích pralesního charakteru, zejména v jižních 
Čechách (Novohradské hory, Šumava, oko
lí Hluboké nad Vltavou), Rakovnické pahor
katině, Hrubém Jeseníku (pouze historické 
nálezy), Moravskoslezských Beskydech, Ja
vorníkách a Hostýnských vrších (Zumr & Karas 
1981; Holub & Snížek 1997; Kolibáč et al. 2005; 
Týr 2011), většina recentních lokalit se nachází 
v jedlobukových a smrkových pralesních po
rostech CHKO Beskydy. V této práci je korna
tec velký poprvé hlášen i z nejsevernější části 
Bílých Karpat. Údaj o jeho výskytu v Ralské pa
horkatině (Mertlik 2011) je chybný, došlo k zá
měně za kornatce Peltis ferruginea (Linnaeus, 
1758) (P. Vonička, Liberec, osobní sdělení).
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Celkové rozšíření. Vyskytuje se ve většině ev
ropských zemí od Španělska po Rusko a od 
Norska po Řecko (Procházka et al. 2017). 
Z Velké Británie je P. grossa známý pouze z 3000 
let starého subfosilního materiálu (Buckland 
& Kenward 1973) a je tam považován za vy
hynulý druh (Duff 2012). Staré nálezy z Uher se 
vztahují k současnému území Rumunska (např. 
Kuthy 1897), nikoli Maďarska, a druh není 
znám ani z Belgie (Arno Thomaes, Genk, os
obní sdělení). Areál kornatce velkého zasahuje 
svými okraji do Gruzie, Turecka a na západní 
Sibiř (Procházka et al. 2017). 

Biologie. Larvy žijí v měkkém, trouchnivém 
dře vě stojících jehličnatých či listnatých stro
mů, které je porostlé houbami, např. ve spod
ní čás ti starých stromů nebo jejich pahýlech, 
vý voj trvá 2–3 roky (Ehnström 2001; Kolibáč 
2013). Podle našich zjištění se mohou larvy vy
víjet i v ležících kmenech. Preferují dřevo v poz
dějším stádiu rozkladu (hnědá hniloba), kmeny 
o velkém průměru, kolonizované chorošem 
troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola) 
či troudnatcem kopytovitým (Fomes fomenta-
rius (L. ex Fr.) Kick.) a nacházející se na poloo
tevřených až otevřených, tj. slunci vystavených 
stanovištích (Zábranský 2001; Djupström et 
al. 2012). Kukly je možné nalézt v pozdním létě, 
dospělci obvykle přezimují pod kůrou stojících 
jedlových pahýlů (J. Vávra, Ostrava, osobní 
sdělení). Dospělý brouk po vylíhnutí ve dřevě 
zanechává charakteristický oválný otvor (Obr. 
6–8) o velikosti přibližně 5 × 12 mm (Ehnström 
2001). Dospělci bývají v České republice na
lézáni pod kůrou odumírajících jehličnatých 
stromů, zejména jedlí v pralesích středních až 
horských poloh, v nižších nadmořských výš
kách např. pod kůrou bříz (Kolibáč et al. 2005; 
Týr 2011). Mezi další potvrzené hostitelské dře
viny patří smrk ztepilý (Picea abies) a olše šedá 
(Alnus incana (L.) Moench) (Djupström et al. 
2012), vývoj kornatce velkého ve smrku potvr
zují rovněž naše údaje. Dospělci jsou aktivní 
v noci a živí se na plodnicích dřevokazných hub 
(Ehnström 2001; naše pozorování). 

DISKUZE

Oba výše pojednané druhy patří vzhledem ke 
své vazbě na zachovalé, přírodě blízké smíše
né nebo jehličnaté lesy s dostatkem starých 
mrtvých stojících kmenů napadených dřevo
kaznými houbami k mizejícím taxonům nejen 
v České republice, ale zřejmě i v celé Evropě. 
Podkornice jehličnanová (Aradus obtectus) je 
zařazena v Červeném seznamu bezobratlých 
ČR jako ohrožený druh (Kment & Vilímová 
2006; Kment et al. 2017) a rovněž kornatec 
velký (Peltis grossa) patří v ČR k mimořádně 
vzácným pralesním druhům (např. Kolibáč 
et al. 2005), v červeném seznamu saproxylic
kých brouků Evropské unie je klasifikován jako 
„téměř ohrožený“ (Nieto & Alexander 2010) 
a v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako 
„kriticky ohrožený“ (Konvička 2017). Jejich vý
skyt v rezervaci Ščúrnica poukazuje na význam 
a potenciál tohoto území pro ochranu saproxy
lického hmyzu, a to zejména druhů vázaných na 
staré jedle. Z tohoto pohledu se v rámci CHKO 
Bílé Karpaty jedná o výjimečnou lokalitu, jeli
kož většinu zachovalých podhorských lesních 
porostů v CHKO představují bučiny bez přítom
nosti tohoto jehličnanu. Nejbližší známé popu
lace obou druhů jsou doloženy na české stra
ně hranice v Moravskoslezských Beskydech, 
pří padně v Javorníkách a Hostýnských vr
ších. Jelikož je fauna bezobratlých živočichů 
Ščúrnice zatím známa jen nedokonale (i v tom
to případě se jedná jen o namátkové nálezy uči
něné během jedné krátké exkurze), území by si 
zasloužilo podrobnější inventarizační průzkum 
se zaměřením na saproxylický hmyz, případně 
další skupiny bezobratlých, neboť výskyt dal
ších ochranářsky zajímavých taxonů zde lze 
jistě očekávat. Tomu nasvědčují i nálezy dalších 
dvou druhů saproxylických brouků z čeledí kor
natcovití (Trogossitidae) během naší exkurze: 
Peltis ferruginea a Thymalus limbatus. Oba se 
vyznačují podobnou biologií jako Peltis gros-
sa a v České republice doprovázejí zachovalé 
horské a podhorské porosty, byť jsou ve srov
nání s P. grossa známy z většího počtu lokalit 
(Kolibáč et al. 2005). Kornatec drobný (Peltis 
ferruginea) je zařazen v Červeném seznamu 
bezobratlých ČR jako téměř ohrožený druh 
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(Konvička 2017). Posledním námi zazname
naným saproxylickým druhem ve Ščúrnici byl 
houbožil obecný (Diaperis boleti) z čeledi po
temníkovití (Tenebrionidae), vyvíjející se v růz
ných stromových houbách a relativně hojný po 
celém území České republiky (Novák 2014).

Nutnou podmínkou ochrany všech těchto 
druhů je dlouhodobé zajištění dostatečného 
množství stojícího, ale i ležícího mrtvého dřeva 
ve specifických stádiích rozkladu. V pralesích 
a suťových lesích ve středních a vyšších polo
hách se za adekvátní přístup k ochraně bioto
pu obvykle považuje bezzásahovost, tedy po
nechání lesa samovolnému vývoji – nekácení 
stromů a neodstraňování dřevní hmoty, která 
se na místě ponechává k zetlení (Krása 2015). 
Tento přístup byl přímo navržen i pro rezervaci 
Ščúrnica (Holušová 2014). Nicméně dynami
ka přirozeného lesa je založena na vývratech 
a vytváření děr v porostu po pádu starého vel
kého stromu, ve kterých na padlé dřevo svítí 
slunce. Obnovení plného procesu vyžaduje čas 
a dostatečnou plochu lesa. V porostech, kde 
tyto přirozené procesy neprobíhají, je nutné je 
vhodným managementem simulovat. Mnohé 
pralesovité porosty s vysokým zastoupením 
jedle jsou pozůstatkem historického využívá
ní lokalit, zejména lesní pastvy a hrabání steli
va (Vrška et al. 2009). Po upuštění od pastvy 
v důsledku omezení a pozdějších zákazů ze 
strany majitelů lesů se ale tyto porosty zapojily 
díky přirozenému zmlazení a případně i dosad
bě stromů. Pro zlepšení stavu těchto porostů 
s ohledem na saproxylický hmyz se doporučuje 
proředění porostů, nejlépe v kombinaci s opě
tovným zavedením pastvy dobytka (Krása 
2015). V rezervaci Ščúrnica by takovýto aktivní 
management byl vhodnější než stávající bez
zásahový režim. Lesní pastva a prosvětlovací 
výběrová těžba by pravděpodobně podpořila 
jedlové zmlazení na úkor bukového a prosvět
lené porosty by se staly atraktivnější pro mno
hé druhy saproxylického hmyzu (Müller et al. 
2007; Vodka et al. 2009). Právě kornatec velký 
(P. grossa) patří v boreálních ekosystémech 
spíše ke světlomilným druhům vyhýbajícím se 
zastíněnému dřevu, přičemž kolonizuje zejmé
na torza o stáří 10–16 let od odumření stromu 
(Djupström et al. 2012). Pro ochranu druhu 

doporučují Djupström et al. (2012) vytvořit na 
dobře osluněných místech minimálně pět při
bližně 3 m vysokých smrkových pařezů (torz) 
na hektar porostu. Rovněž v případě podkor
nic (Aradus spp.) Seibold et al. (2014) dopo
ručují zvýšení zásoby mrtvého dřeva o větším 
průměru (>30 cm) a umožnění jeho akumulace 
v lesích, zejména na osluněných světlinách.

Taková opatření jsou však v České republice 
v rozporu s lesnickými zvyklostmi, neboť nará
ží na opatření směřující proti gradaci lýkožrou
ta smrkového – Ips typographus (Linnaeus, 
1758). V rámci udržování tzv. lesní hygieny do
chází k asanaci potenciálně vhodných smrko
vých torz i v mnohých přírodních rezervacích. 
Většina recentních lokalit kornatce velkého 
v České republice se nachází v jedlobuko
vých porostech ve stádiu rozpadu či v bez
zásahových smrkových lesích rozvrácených 
lýkožroutem smrkovým. V Národním parku 
Bavorský les kornatec velký vyhynul v polovině 
19. století (Müller et al. 2010). V 90. letech byl 
v parku nastolen bezzásahový režim a násled
ně došlo k rozpadu značné části smrkových 
porostů. Došlo tak k vytvoření takřka ideální
ho prostředí pro mnoho druhů saproxylických 
brouků vázaných na osluněné mrtvé dřevo. 
I když nejbližší lokalita kornatce velkého (v PR 
Čertova stráň) leží pouhých 20 km od jádrové 
zóny parku, nebylo opětovné šíření tohoto 
druhu v Bavorském lese dosud pozorováno 
(J. Müller, Altschönau, Německo, osobní sdě
lení). Tato skutečnost svědčí o reliktní povaze 
výskytu kornatce velkého v jeho areálu i o jeho 
malé schopnosti zpětně kolonizovat historické 
lokality.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme účastníkům terénní exkurze do se 
verní části Bílých Karpat v srpnu 2016, přáte
lům, kolegům a studentům z Ústavu botani
ky a zoologie Přírodovědecké fakulty Ma
sa  rykovy univerzity v Brně (tzv. Biotýmu), 
jme  novitě Danu „Tuřínovi“ Dvořákovi, Janu 
„Rol dovi“ Rolečkovi, Martinu Černému, Vero
nice Horsákové, Erice Lorencové, Markétě 
No vákové, Janu Petruželovi, Ivě Pospíšilové, 
Martinu Vavrinecovi a Janě Zajacové, a za 

A c ta  C a r pat h i c a  O c c i d e n ta l i s  8  |  K m e n t  P . ,  H o r s á k  M . ,  P r o c h á z k a  J . ,  S y c h r a  J .  &  M a l e n o v s k ý  I .



53

pomoc s organizací exkurze, sběrem materi
álu a pochopením širších souvislostí diskuto
vaných nálezů Karlu Fajmonovi ze Správy 
Chrá něné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Rovněž 
děkujeme Michalu Bednaříkovi, Petru Božovi, 
Lu káši Čížkovi, Richardu Čtvrtečkovi, Karlu 
Cho  botovi, Ivu Jenišovi, Martinu Jůzovi, Jo
se  fu Kašákovi, Zdeňku Kletečkovi, Ondřeji 
Kon  vičkovi, Vítězslavu Kubáňovi, Mario nu 
Man  tičovi, Janu Matějíčkovi, Josefu Mert li ko
vi, Kamilu Orszulikovi, Ondřeji Sabolovi, Mag
daléně Roháčové, Jindřichu Roháčkovi, Ja nu 
Schneiderovi, Lukáši Spitzerovi, Ivu Těťá lovi, 
Jiřímu Vávrovi, Pavlu Voničkovi, Petru Zá
branskému a Vladimíru Zemanovi za poskytnu
tí údajů o biologii nebo o výskytu kornatce vel
kého v České republice. Jiří Vávra se rovněž ujal 
kritického přečtení celého textu a poskytl řadu 
věcných poznámek. Magdaleně Roháčové 
a On dřeji Konvičkovi děkujeme za podnětné 
re cenze našeho rukopisu.

Tato publikace zčásti vznikla za finanční pod
pory Ministerstva kultury v rámci institucio
nálního financování na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumných organizací Národní muze
um (MK00023272, DKRVO 2017/13) a Moravské 
zemské muzeum (MK000094862).

LITERATURA

Anonymus (2016): Místo pro přírodu – Ščúrnica. http://www.
kosenka.cz/zachranles/ [29. listopadu 2016].

Aukema B., Rieger Ch. & Rabitsch W. (2013): Catalogue of 
the Heteroptera of the Palaearctic Region. VI. Supplement. 
The Netherlands Entomological Society, Amsterdam, xxiii 
+ 629 pp.

Baužys D. (2012): New species of true bugs (Heteroptera) 
for the Lithuanian fauna registered in 2010–2012. New and 
Rare for Lithuania Insect Species 24: 5–6.

Bryja J. & Kula E. (2000): A novel multiple approach to 
the biodiversity evaluation – example of the fractionated 
community of bugs (Heteroptera). Ekológia (Bratislava) 19: 
225–244.

Buckland P. C. & Kenward H. K. (1973): Thorne Moor: a pa
laeoecological study of a Bronze Age site. Nature 241: 
405–407.

Djupström L. B., Weslien J., Hoopen J. ten & Schroeder L. 
M. (2012): Restoration of habitats for a threatened sapro
xylic beetle species in a boreal landscape by retaining dead 
wood on clearcuts. Biological Conservation 155: 44–49.

Duff A. G. (2012): Checklist of Beetles of the British Isles. 
Pemberley Books, United Kingdom, 171 pp.

Ehnström B. (2001): Faktablad: Peltis Grossa – Stor Flat bag
ge. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. http://artfakta.artdata
banken.se/taxon/101520 (accessed 10th December 2016).

Ehrendorfer F. & Hamann U. 1965: Vorschläge zu einer 
flo   ristischen Kartierung von Mitteleuropa. Berichte der 
Deutschen Botanischen Gesellschaft 78: 35–50.

Fleischer A. (1927–1930): Přehled brouků fauny Česko slo-
venské republiky. (Overview of the beetle fauna of the Cze-
choslovak Republic). Moravské museum zemské, Brno, 
485 pp.

Gerhardt J. (1910): Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussis-
chen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Ca-
talogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neu-
bearbeitete Auflage. Julius Springer, Berlin. XVI + 431 pp.

Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S. & Rutkowski 
T. (2016): Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: 
Heteroptera: Aradidae) w Polsce. (New localities of flat
bugs (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) in Poland). Acta 
Entomologica Silesiana 24(10): 1–10.

Heiss E. (2001): Family Aradidae Brullé, 1836 – Flat Bugs, 
pp. 3–34. In: Aukema B. & Rieger Ch. (eds): Catalogue of 
the Heteroptera of the Palaearctic Region. Vol. 4. Pen ta-
to momorpha I. The Netherlands Entomological Society, 
Amsterdam, xiv + 346 pp.

Heiss E. & Brustel H. (2013): New and additional records of 
Aradidae from Morocco, Greece and Turkey (Hemiptera, 
Heteroptera). Nouvelle Revue d’Entomologie, Nouvelle Sé-
rie 29: 167–172.

Heiss E. & Péricart J. (2007): Hemiptères Aradidae, Pies ma-
tidae et Dipsocoromorphes Euro-Méditerranéens. Faune 
de France. Vol. 91. Fédération Française des Sociétés de 
Sciences Naturelles, Paris, 509 pp + 8 pls.

Heyrovský L. (1923): Příspěvek k poznání fauny šumavských 
Coleopter. Časopis Národního Muzea, Oddíl Přírodovědný 
97: 33–36.

Holub A. & Snížek M. (1997): Faunistic records from the 
Czech Republic – 72, Coleoptera – Trogositidae. Klapa le-
kiana 33: 150.

Holušová K. (2014): Hodnocení stavu a návrh péče o lesní 
geobiocenózy rezervace Ščúrnica v Bělokarpatském bio
geografickém regionu. (The assessment of the state and 
a proposal care of forest geobiocenoses of Ščúrnica re
serve in the Bělokarpatský biogeographical region.) Acta 
Musei Beskidensis 6: 1–15.

Chytrý M. (ed.) (2013): Vegetace České republiky. 4., Lesní 
a křovinná vegetace. Vegetation of the Czech Republic 4., 
Forest and scrub vegetation. Academia, Praha, 551 pp.

Jongepierová I. (ed.) (2008): Louky Bílých Karpat. (Grasslands 
of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, 
Veselí nad Moravou, 461 pp. 

Jongepierová I. & Grulich I. (1992): Prehľad typov vegetá
cie. [Review of vegetation types]. Pp. 83–99. In: Kuča P., 
Májsky J., Kopeček F. & Jongepierová J. (eds): Chránená 
krajinná oblasť Biele/Bílé Karpaty. (Biele/Bílé Karpaty 
Protected Landscape Area.) Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Kelch A. (1846): Grundlage zur Kenntniss der Käfer Ober-
schlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. In: Zu der 
öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlichen Gym-
nasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und dem mit Entlas-
sung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April 
laden ergebenst ein Director und Lehrer-Collegium. Bögner 
Erben, Ratibor, 54 pp.

A c ta  C a r pat h i c a  O c c i d e n ta l i s  8  |  K m e n t  P . ,  H o r s á k  M . ,  P r o c h á z k a  J . ,  S y c h r a  J .  &  M a l e n o v s k ý  I .



54

Kment P., Hradil K., Straka M. & Sychra J. (2017): Hete
roptera (ploštice), pp. 138–148. In: Hejda R., Farkač J. & 
Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České 
republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the 
Czech Republic. Invertebrates. Příroda 36: 1–612.

Kment P., Malenovský I. & Konvička O. (2012): Nejen or
chideje: biodiverzita bezobratlých živočichů v CHKO a BR 
Bílé Karpaty. (Not only orchids: invertebrate biodiver
sity of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and 
Biosphere Reserve), pp. 94–95. In: Bryja J., Albrechtová 
J. & Tkadlec E. (eds): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník 
abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav Biologie ob
ratlovců AV ČR, Brno, 242 pp.

Kment P. & Vilímová J. (2006): Heteroptera (ploštice), pp. 
139–146. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený 
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 
Red list of threatened species in the Czech Republic. Inver-
tebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 
(2005), 760 pp.

Kolibáč J. 2013: Trogossitidae: A review of the beetle family, 
with a catalogue and keys. ZooKeys 366: 1–194. 

Kolibáč J., Majer K. & Švihla V. (2005): Cleroidea. Brouci 
nad čeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. 
Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak 
republics and neighbouring areas. Clarion, Praha, 186 pp. 

Konvička O. (2017): Trogossitidae (kornatcovití), pp. 448–
449. In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds): Červený 
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 
(Red list of threatened species in the Czech Republic. 
Invertebrates). Příroda 36: 1–612.

Konvička O. & Spitzer L. (2017): Zajímavé nálezy brouků 
(Coleoptera) z východní Moravy ve sbírce Miloslava Herr
manna (Česká republika). (Interesting findings of beetles 
(Coleoptera) from eastern Moravia (Czech Republic) in 
the Miloslav Herrmann’s collection). Acta Carpathica Occi-
dentalis 6: 119–122.

Krása A. (2015): Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na 
jeho podporu. Metodika AOPK ČR. Agentura ochrany příro
dy a krajiny České republiky, Praha, 147 pp.

Kubisz D. (1992): Materiały do rozsiedlenia Aradidae (He
teroptera) w Polsce. (Materials to the distribution of 
Aradidae (Heteroptera) in Poland. Wiadomości Ento mo lo-
giczne 11: 7–11.

Kuča P., Májsky J., Kopeček F. & Jongepierová J. (eds) 
(1992): Chránená krajinná oblasť Biele/Bílé Karpaty. [Bie le/
Bílé Karpaty Protected Landscape Area.] Ekológia, Bra
tislava, 380 pp.

Kuthy D. (1897): Ordo. Coleoptera. In: A magyar biroda-
lom állatvilága. (Fauna Regni Hungariae). III. Arthropoda. 
(Insecta. Coleoptera.). Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat, Budapest, 213 pp.

Mackovčin P. & Jatiová M. (eds) (2002): Zlínsko. [Zlín Re
gion.] In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds): Chráněná 
území ČR, svazek 2. [Protected areas of the Czech Republic, 
volume 2.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR and 
EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp.

Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds) (2012): Species 
inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty 
Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech 
Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 96(2) 
(2011): 7–35.

Mertlik J. 2011: Faunistické síťové mapování několika sap
roxylofágních druhů brouků na území České republiky 
a Slovenska (Verze 1.1.2015). http://www.elateridae.com/
page.php?idcl=173 (accessed 10th December 2016).

Müller J., Bussler H., Gossner M., Gruppe A., Jarzabek – 
Müller A., Preis M. & Rettelbach T. 2007: Forest edges in 
the mixedmontane zone of the Bavarian Forest National 
Park – hot spots of biodiversity. Silva Gabreta 13: 121–148.

Müller J., Reed N., Bussler H. & Brandl R. (2010): Learning 
from a “benign neglect strategy” in a national park: 
Response of saproxylic beetles to dead wood accumulati
on. Biological Conservation 143: 2559–2569.

Nieto A. & Alexander K. N. A. (2010): European Red List of 
Saproxylic Beetles. Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, 45 pp. Online: https://www.iucn.org/
content/europeanredlistsaproxylicbeetles

Nohel P. (1970): A contribution to the knowledge of Coleo
ptera in Czech Silesia. Acta Rerum Naturalium Musei Na-
tionalis Slovaci Bratislava 16: 127–139.

Novák V. 2014: Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) 
střední Evropy. Beetles of the family Tenebrionidae of Cen-
tral Europe. Academia, Praha, 418 pp.

Parmain G., Heiss E. & Brustel H. (2013): New and additi
onal faunal records of Aradidae from France, Spain and 
Morocco (Hemiptera, Heteroptera). Nouvelle Revue d’En-
tomologie, Nouvelle Série 28: 243–256.

Procházka J., Kment P., Németh T. & Kolibáč J. 2017: New 
da ta on distribution of Peltis grossa and P. gigantea (Co
leoptera: Trogossitidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae 
Biologicae 102(1): 25–33.

Protić Lj. & Stanković M. (2015): New reasearch on the 
fau na of Heteroptera in BosniaHerzegovina. Acta Entomo-
logica Serbica 20: 13–28.

Pruner L. & Míka P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České 
republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fau
ny. (List of settlements in the Czech Republic with associ
ated map field codes for faunistic grid mapping system). 
Klapalekiana 32 (Supplementum): 1–115.

Reitter E. (1870): Uebersicht der KäferFauna von Mähren 
und Schlesien, Verhandlungen des Naturforschenden 
Vereines in Brünn 8(2): 1–195.

Reitter E. (1911): Fauna Germanica III. Lutz Verlag, Stuttgart, 
436 pp.

Seibold S., Bässler C., Baldrian P., Thorn S., Müller J. & 
Gos sner M. M. (2014): Wood resource and not fungi at
tract earlysuccessional saproxylic species of Heteroptera 
– an experimental approach. Insect Conservation and 
Diversity 7: 533–542.

Simov N. (2005): On the distribution of Aradus species as
sociated with conifers in Bulgaria (Heteroptera: Aradidae). 
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Ento-
mologen 57: 17–21.

Stehlík J. L. & Heiss E. (2000): Results of investigations of 
the Hemiptera in Moravia made by the Moravian Museum 
(Aradidae, Pyrrhocoridae). Acta Musei Moraviae, Scientiae 
Biologicae 85: 333–350.

Sychra J. & Čamlík G. (2016): Členská exkurze Jihomoravské 
pobočky ČSO do Bílých Karpat (severovýchodní část) 
v roce 2015. [A field trip of the South Moravian Branch 
of the Czech Society for Ornithology to the Bílé Karpaty 
Mountains (northeastern part) in 2015]. Crex – Zpravodaj 
Jihomoravské pobočky ČSO 35: 38–46.

A c ta  C a r pat h i c a  O c c i d e n ta l i s  8  |  K m e n t  P . ,  H o r s á k  M . ,  P r o c h á z k a  J . ,  S y c h r a  J .  &  M a l e n o v s k ý  I .



55

Týr V. (2011): Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 3. část. 
Trogositidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae. [Beet les  
(Coleoptera) in the surroudings of Žihle. Part 3. Tro go
sitidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae]. Západočeské 
Entomologické Listy 2: 1–4. Dostupné online: http://www.
zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 122011.

Vásárhelyi T. (1988): New Palaearctic Aradus species in the 
betulaegroup (Heteroptera, Aradidae). Annales Historico-
Naturales Musei Nationalis Hungarici 80: 57–63.

Vodka Š., Konvička M. & Čížek L. 2009: Habitat preferences 
of oakfeeding xylophagous beetles in a temperate wo
odland: implications for forest history and management. 
Journal of Insect Conservation 13: 553–562.

Vrška T., Adam D., Hort L., Kolář T. & Janík D. (2009): 
Euro  pean beech (Fagus sylvatica L.) and silver fir (Abies 
alba Mill.) rotation in the Carpathians – a developmental 
cycle or a linear trend induced by man? Forest Ecology and 
Management 258: 347–356.

Wachmann E., Melber A. & Deckert J. (2007): Wanzen. Band 
3. Pentatomomorpha I. Die Tierwelt Deutschlands und der 
angrezenden Meeresteile. Vol. 78. Goecke & Evers, Keltern, 
272 pp.

Zábranský P. (2001): Xylobionte Käfer im Wildnisgebiet 
Dürrenstein. In: LIFE-Projekt Wildnisgebiet Dürrenstein, For-
schungsbericht. Amt der Niederösterreichischen Landes
regierung, St. Pölten, pp. 149–179.

Zumr V. & Karas V. (1981): Faunistický příspěvek k pozná
ní brouků (Coleoptera) v lesích u Hluboké nad Vltavou 
v jižních Čechách. (Faunistischer Beitrag zur Kenntnis der 
Käfer (Coleoptera) in Wäldern bei Hluboká nad Vltavou 
in Südböhmen). Sborník Jihočeského Muzea v Českých 
Budějovicích 21: 13–20.

A c ta  C a r pat h i c a  O c c i d e n ta l i s  8  |  K m e n t  P . ,  H o r s á k  M . ,  P r o c h á z k a  J . ,  S y c h r a  J .  &  M a l e n o v s k ý  I .



© Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2017
ISBN 978-80-87614-53-2 (Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Vsetín)
ISBN 978-80-87130-43-8 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Zlín)
ISSN 1804-2732

OBSAH | CONTENTS

  Články | Articles

 3 •  L������ Jiří | Nález tří vzácných druhů hub u Brňova (část města Valašské Meziříčí)

 8 •  T�������� Jana | Nálezy šalvěje hispánské (Salvia hispanica) v povodí Bečvy 
(Česká republika) 

 12 •  K����� Peter | Lokalita krížencov Salix hastata vo Veľkej Fatre v nivačnom kotli Ostredka 

 22 •  Z���� Dominik & N���� Pavel | Příspěvek k lesní vegetaci Štramberského krasu 

 34 •  M����� Ondřej | Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) 
(Araneae: Linyphiidae) v České republice

 38 •  T�������� Dušan | Slíďák břehový (Arctosa cinerea) na štěrkových lavicích řeky Bečvy 
u obce Skalička 

 42 •  K���� Petr, H����� Michal, P�������� Jiří, S����� Jan & M��������� Igor | Rozšíření 
podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa 
(Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech

 56 •  K������� Ondřej & S���� Tomáš | Kovařík Ampedus quercicola (Buysson, 1877) (Coleoptera: 
Elateridae) v České republice

 60 •  K������� Ondřej | Příspěvek k faunistice Agnathus decoratus (Germar, 1818) (Coleoptera: 
Pyrochroidae: Agnathinae) v České republice a v Řecku

 67 •  E��� Eduard | Nové zajímavé nálezy vodních brouků na východní Moravě 

 69 •  V�� Daniel | Tesaříci (Cerambycidae) okolí Zlína (jihovýchodní Morava, Česká republika)

 86 •  S������ Lukáš & B���� Jiří | Rozšíření pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi) 
a pabourovce pampeliškového (Lemonia taraxaci) (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku 

 97 •  K���� Tomáš, M������� Monika & Š�������� Bořivoj | Stepní lada jako refugia motýlů 
agrární krajiny Čejčska

 117 •  P������ Karel | Hnízdní avifauna vodních a mokřadních druhů ptáků na rybnících 
ve středním Pobečví v letech 1993–2002

  Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

 137 •  Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2017

 139 •  Východomoravská pobočka České společnosti entomologické slaví pět let

 147 •  Seminář Zoologické komise Asociace muzeí a galerií ve vsetínském muzeu

 150 •  Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2017 

 154 •  Acta Carpathica Occidentalis. Pokyny pro autory

 156 •  Acta Carpathica Occidentalis. Submission Guidelines

A
CT

A
 C

A
RP

AT
H

IC
A

 O
CC

ID
EN

TA
LI

S 
 •

  �
��

. 8
 / 

20
17

���. 8 / 2017


