
A
CT

A
 C

A
RP

AT
H

IC
A

 O
CC

ID
EN

TA
LI

S 
 •

  �
��

. 6
 / 

20
15

© Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Vsetín
a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2014
ISBN 978-80-87614-42-6 (Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Vsetín)
ISBN 978-80-87130-39-1 (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace. Zlín)
ISSN 1804-2732

OBSAH | CONTENTS

Články | Articles

 3 •  J�������� Kateřina & D������� Zdeněk: Šlichová prospekce na lokalitách spojených 
s údajnou historickou těžbou drahých kovů v Moravskoslezských Beskydech

 17  •  D��� Daniel, M���� Bohumil, H���� Michal, H������ Petra, S�������� Blažena, 
M�������� Zuzana & E���� Pavol jun.: Nová lokalita páperca alpínskeho 
(Trichophorum alpinum) na Slovensku

 23 •  D��� Daniel, M�������� Zuzana & E���� Pavol jun.: Ostrica blšná (Carex pulicaris) 
– nový druh vo Veľkej Fatre

 28 •  D������� Pavel & G�������� Hana: Pozoruhodné fl oristické nálezy z nivy Moravy 
mezi Strážnicí a Kunovicemi 

 50 •  P������ Lenka: Flóra Vlárského průsmyku v severní části Bílých Karpat

 77 •  Š���� Peter: Poznámky k výškovému rozšíreniu zástupcov radu Polygonales 
v Západných Karpatoch 

 84 •  V��������� Milan: Lesné spoločenstvá s borovicou lesnou na Slovensku – koncept 
ich klasifi kácie

 93 •  B���� Marek, S�������� Jiří, D����� Václav & Z������ Miroslav: Příspěvek k poznání 
vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně 
(k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy 

 108 •  T�� Ivan Hadrián & K���� Jiří: První nález zemivky Strigamia pusilla z území České 
republiky (Chilopoda: Geophilomorpha)

 111 •  K������� Ondřej & Č���� Lukáš: Rozšíření rýhovců Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) 
a Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1892) (Coleoptera: Rhysodidae) v České republice

 115 •  G����� Radim & V���� Jiří Ch.: Nové nálezy Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) 
(Coleoptera, Cerophytidae) na severní Moravě s poznámkami k jeho bionomii

 119 •  K������� Ondřej & S������ Lukáš: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z východní Moravy 
ve sbírce Miloslava Herrmanna (Česká republika)

 123 •  T�������� Dušan: Rozšíření vodomila Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix 
Orchymont, 1932 v České republice a poznámky k určování tohoto druhu

 126 •  Š������� Pavel & S������ Lukáš: Rozšíření a stav vybraných populací modráska 
hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji 
(vychodní Morava)

 139 •  Č���������� Alois, C����� Josef & C����� Miloslav: Makrolepidoptera Pozděchova 
na Valašsku (Česká republika) 

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

 158 •  Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2015

 161 •  Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015

 163 •  H���� Jan: Vzděláváme multimediálně, interaktivně a efektivně

 165 •  Acta Carpathica Occidentalis. Pokyny pro autory

Muzeum regionu Valašsko, Vsetín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

���. 6 / 2015
��

��
 18

04
-2

73
2



115

Nové nálezy Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) (Coleoptera, 
Cerophytidae) na severní Moravě s poznámkami k jeho bionomii

New findings of Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) (Coleoptera, 
Cerophytidae) in northern Moravia with remarks on its bionomics


Radim Gabriš1 & Jiří Ch. Vávra2

1Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, Šlechtitelů 27, CZ-783 71 
Olomouc, Czech Republic; e-mail: gabris.radim@gmail.com

2Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, CZ-702 00 Ostrava 1, Czech Republic; e-mail: jiri.vavra@ostrmuz.cz

Keywords: bionomy, Cerophytidae, Cero phy tum elateroides, Coleoptera, Czech Republic, faunis-
tics, northern Moravia
Abstract: New locality of Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) from riparian forest of Morávka 
river near Raškovice (northern Moravia, Czech Republic) is presented and additional records from 
already known locality Hukvaldy are given. In both localities, adults and larvae were found un-
der the bark of old laying trunks of Canadian poplar (Populus ×canadensis). Published bionomi-
cal data of the species are summarized and our own observations on bionomy and ethology are 
presented.

Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) je ev-
ropský druh, jehož areál rozšíření zasahuje 
mimo jiné také do všech středoevropských stá-
tů (Bocák 2007). Z České republiky jej z Prahy 
uvádí jako hojný druh již Lokay (1869) a poz-
ději také Fleischer (1930). Další nálezy z Čech 
i Moravy jsou obsaženy v novějších pracích: 
Vysoký (1984), Lauterer (1995), Vávra (1995), 
Nakládal (2011), Moravec & Rébl (2012, 2014). 
Jeho rozšíření v České republice je shrnuto 
v práci Mertlik (2008), další lokality dopl-
nil Dušánek (2014). V oblasti severní Moravy 
a Slezska je dosud znám pouze jediný nález 
z Hukvaldské obory z roku 1994 (Vávra 1995). 
V Červeném seznamu ohrožených druhů České 
republiky je C. elateroides zařazen do kategorie 
druhů kriticky ohrožených (Vávra 2005).

V předložené práci uvádíme z regionu severní 
Moravy novou lokalitu výskytu druhu, a to bře-
hové porosty řeky Morávky u obce Raškovice 
a také doplňujeme další nálezy z již publi-
kované lokality Hukvaldy (viz Vávra 1995). 
Připojujeme také několik poznámek k bionomii 

a etologii druhu, které vychází z pozorování na 
obou prezentovaných lokalitách.

DOKLADOVÝ MATERIÁL
Cerophytum elateroides (Latreille, 1804)
Moravia bor.

Raškovice (6376), 24.IV.2014, 7 ex., pod kůrou 
starého kmene topolu kanadského (Populus 
×canadensis) ve zbytku lužního lesa v blíz-
kosti řeky Morávky, J. Vepřeková leg. et det., 
R. Gabriš revid., coll. J. Vepřeková (Raškovice) 
(4 ex.) et R. Gabriš (3 ex.); dtto., 26.IV.2015, 
3 ♂♂ 4 ♀♀ (z toho 2 páry v kopulaci) a 1 larva, 
imaga pod suchým fragmentem kůry na stej-
ném kmenu jako v předchozím údaji, J. Vávra 
leg., det. et coll.

Hukvaldy – Hukvaldská obora (6375), 16.X.2010, 
cca 20 zbytků imag (štít a krovky) a 5 larev, 
pod kůrou ležícího kmene topolu kanadské-
ho (Populus ×canadensis) na louce v oboře, 
J. Vávra leg., observ. et det.; dtto., 3.V.2015, 
1 ♀, pod kůrou na stejném kmenu jako v před-
chozím údaji, J. Vávra leg., det. et coll.
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POZNÁMKY K BIOLOGII DRUHU
Cerophytum elateroides je významný saproxy-
lický druh, vyskytující se v rámci svého areálu 
pouze velmi lokálně. Jeho nálezy pocházejí 
především ze zachovalých lesních porostů 
s do statkem mrtvé dřevní hmoty (Burakowski 
1991). Také je známý z přírodně bohatých, vě-
kově strukturovaných oborních porostů nebo 
alejí, ale vždy s dostatečným množstvím sta-
rých a poškozených stromů (Vávra 2005). Bio-
nomicky je vázaný na staré tlející dřevo listna-
tých dřevin, larvální vývoj byl prokázán v Acer 
pseudoplatanus (Kovács et al. 2010; Kovács & 
Németh 2012), Acer campestre, Aesculus hippo-
castanum a Fagus sylvatica (Kovács & Németh 
2012). Burakowski (1991) uvádí, že při sběru 
preimaginálních stádií tesaříků (Cerambycidae) 
z větví lípy (Tilia sp.) nalezených na zemi, vylez-
lo v domácích podmínkách několik dospělců 
C. elateroides, ale zároveň upozorňuje, že lar-

vy ani kukly druhu nebyly ve dřevě zjišťovány. 
V dalších pracích (např. Vysoký 1984; Mertlik 
2008; Dušánek 2014) jsou uvedeny nálezy 
také z jiných druhů dřevin, ale jedná se pouze 
o nálezy imag bez prokázání larválního vývoje 
nebo nálezu kukel v těchto dřevinách. Kovács 
& Németh (2012) uvádějí vývoj larev především 
v otevřených dutinách kmenů, ale také v duti-
nách a tzv. kalusech větví nebo jejich pahýlů. 
Dospělci jsou většinou nalézáni v úkrytu pod 
kůrou nebo ve starém dřevě, často v dutinách, 
aktivují za soumraku a v noci (Burakowski 
1991; Vávra 2005).

Na obou výše zmíněných lokalitách (Raš ko-
vi ce a Hukvaldy) byli nalezeni dospělci i larvy 
Cerophytum elateroides na mohutných, su-
chých, na zemi ležících kmenech topolu kanad-
ského (Populus ×canadensis) (Obr. 1, 2). Larvy 
byly zjištěny v silné vrstvě černého a vlhkého 
detritu mezi kůrou a dřevem, imaga na vyš-

A c t a  C a r p a t h i c a  O c c i d e n t a l i s  6  |  G a b r i š  R .  &  V á v r a  J .  C h .

Obr. 1: Pokácený kmen topolu kanadského (Populus ×canadensis) v lužním porostu u řeky Morávky – biotop dospělců a larev 
Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) (Raškovice, 26.IV.2015). Foto J. Vávra.
Fig. 1: Fallen trunk of Canadian poplar (Populus ×canadensis) in riparian forest near Morávka river – biotope of adults and larvae 
of Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) (Raškovice, 26.IV.2015). Photograph by J. Vávra.
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ších a sušších místech kmene pod kůrou bez 
černého detritu. Všechna nalezená imaga byla 
po odloupnutí kůry i během manipulace s nimi 
zcela neaktivní, ve stavu „strnulosti“ (J. Vávra, 
vlastní pozorování). Lze předpokládat, že díky 
této schopnosti „stavět se mrtvým“ (tzv. aki-
neze nebo thanatóza), a také díky uniformní-
mu tmavému zbarvení a soumračné až noční 
aktivitě jsou imaga v přírodě velmi nenápadná 
a lehce přehlédnutelná.

PODĚKOVÁNÍ
Za poskytnutí údajů a bližších okolností nále-
zu Cerophytum elateroides patří náš dík paní 
Jarmile Vepřekové (Raškovice). Za pomoc 
s pře kladem textu z maďarského jazyka děku-
jeme kolegům Janu Profantovi (Revúca, Slo-
venská republika) a Tomáši Lacknerovi (Košice, 
Slovenská republika).
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Obr. 2: Padlý kmen topolu kanadského (Populus ×canadensis) na louce v Hukvaldské oboře – místo nálezu dospělců a larev 
Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) (Hukvaldy, 16.X.2010). Foto J. Vávra.
Fig. 2: Fallen trunk of Canadian poplar (Populus ×canadensis) in a meadow in Hukvaldy game reserve – find place of adults and 
larvae of Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) (Hukvaldy, 16.X.2010). Photograph by J. Vávra.
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SUMMARY
New locality of Cerophytum elateroides (Latreil-
le, 1804) from riparian forest of Morávka river 
near Raškovice (northern Moravia, Czech Re-
public) is presented and additional records 
from already known locality Hukvaldy are 
given (see Vávra 1995). In Raškovice (codes 
of faunistic grid mapping = 6376) a total of 
14 adults and one larva were recorded and in 
Hukvaldy (c.f.g.m. = 6375) a total of one live 

adult, five larvae and remains of ca. 20 dead 
adults (pronotum and elytrae) were found.

Cerophytum elateroides is saproxylic beetle 
species of a high conservational value with 
bond to decomposing wood of various de-
ciduous trees. Larval development was con-
firmed in Acer pseudoplatanus (Kovács et al. 
2010; Kovács & Németh 2012), Acer campestre, 
Aesculus hippocastanum and Fagus sylvatica 
(Kovács & Németh 2012). Burakowski (1991) 
presented emergence of adults of C. elat-
eroides from branches of Tilia sp. collected 
from ground and kept indoors, but with note 
that presence of neither larvae nor pupae in 
the wood was checked. In other papers (e.g. 
Vysoký 1984; Mertlik 2008; Dušánek 2014), 
the records of adults from other tree species 
are presented, but with no evidence of larval 
development in them. Kovács & Németh (2012) 
confirmed larval development mainly in open 
cavities of trunks, but also in cavities and in cal-
lus wood of branches or their stumps. Adults 
are usually found hiding under bark, in dead 
wood, often in tree cavities. Their activity 
starts at dusk and at night (Burakowski 1991; 
Vávra 2005).

In both localities presented above (Raškovice 
and Hukvaldy), adults and larvae of Cerophytum 
elateroides were found on large dead trunks of 
Canadian poplar (Populus ×canadensis) laying 
on the ground (Figs 1, 2). Larvae were recorded 
in thick layer of black wet detritus in a space 
between bark and wood, adults on the other 
hand under the bark in higher and drier parts 
of the trunk without black detritus. After re-
moving the bark and during the manipulation, 
adults were inactive and stiff (J. Vávra, person-
ally observed). We assume, that this ability of 
thanatosis together with uniform dark body 
colour and night activity might cause, that 
adults are less noticeable and therefore easily 
overlooked in nature.
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