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Abstract. The distribution of the leaf-rolling weevil Chonostropheus tristis in Bohemia (Czech Republic) is discussed 
in the paper. Unpublished records and some notes on its bionomy are presented. The species is recorded from western 
Bohemia for the first time.   
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ÚVOD

Palearktický rod Chonostropheus Prell, 1924 zahrnu-
je čtyři druhy, z čehož dva – C. chinensis Voss, 1939 
a C. chujoi Voss, 1956 – se vyskytují ve východním 
Palearktu (Čína a Japonsko), druhé dva – C. semi-
niger (Reitter, 1881) a C. tristis (Fabricius, 1794) 
(Obr. 1) – se vyskytují v Evropě, zasahují na Kavkaz 
a Zakavkazí (Löbl & Smetana 2011). Druh C. semi-

niger nebyl dosud na území České republiky nalezen, 
přestože jeho výskyt je udáván i ze sousedních zemí 
(Rakousko a Německo) – například Voss (1939) uvá-
dí lokalitu „Bayern: München“ (uveden pod synony-
mem C. bavariensis Voss, 1939). Chonostropheus 
tristis je tedy dosud jediným zástupcem tohoto rodu 
zjištěným v České republice. Jeho rozšíření zahrnuje 
téměř celou Evropu, od Řecka až po Velkou Británii, 
není však uveden z Pyrenejského poloostrova, Skan-
dinávie a Pobaltí (Löbl & Smetana 2011). Na Mo-
ravě je tento druh více rozšířen, v Čechách byl done-
dávna znám pouze z několika lokalit.
Dle literatury byla zobonoska pro Čechy zatím pub-
likována pouze z následujících míst: Závist (6052) 
(Lokay 1869), Prag [Praha], Johannisbad [Jánské 
Lázně] (5360), Pribram [Příbram] (6349–6350), Wran 
[Vrané nad Vltavou] (6052), Rožmitál [Rožmitál 
pod Třemšínem] (6349), Riesengebirge [Krkonoše] 
(vše Dieckmann 1970), Brná (5350) (Schön 1995), 
Růžová (5151) (Strejček 2004 a Trýzna 2013), 
Varnsdorf (5153) a Dolní Podluží (5153) (Blažej & 
Schön 2013 a Blažej et al. 2016) a Velká Buko-
vina (5252) (Blažej et al. 2015). Jak z uvedeného 
přehledu vyplývá, její výskyt byl dosud publikován 
jen ze střední, severní a severozápadní části Čech. 
Ze západní části ČR dosud druh publikován nebyl. 

MATERIÁL A METODIKA

V práci jsou zahrnuty pouze nálezy z území Čech, 
nálezy z Moravy a Slezska zde nejsou uvedeny.
Údaje vychází z vlastních nálezů, z materiálu deter-

Obr. 1. Chonostropheus tristis. Foto: J. Skuhrovec.
Fig. 1. Chonostropheus tristis. Photo: J. Skuhrovec.
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Obr. 2. Mapka rozšíření zobonosky C. tristis v Čechách: červený trojúhelník – nálezy do roku 1999 a bez uvedení data; 
modrý trojúhelník – nálezy od roku 2000 (včetně).
Fig. 2: Distribution map of the leaf-rolling weevil C. tristis in Bohemia: red triangle – records before 1999 and records 
without date; blue triangle – records after (and including) 2000.

Obr. 3. Biotop zobonosky C. tristis – Nový Herštejn u Kdyně. Foto: P. Kresl.
Fig. 3. Habitat of the leaf-rolling weevil C. tristis – Nový Herštejn near Kdyně. Photo: P. Kresl.
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minovaného, případně revidovaného autorem. Další 
údaje byly získány ze sbírky Západočeského muzea 
v Plzni a z několika soukromých sbírek. 
Všechny dále uvedené lokality jsou pro lepší iden-
tifikaci doplněny číslem faunistického mapového 
pole dle Prunera & Míky (1996). V úvodu zmíně-
né lokality z práce Dieckmanna (1970) jsou rovněž 
zahrnuty do mapy známého rozšíření druhu v Če-
chách (Obr. 2), ale údaje „Krkonoše“ a „Praha“, kte-
ré zasahují do několika faunistických čtverců, nejsou 
v mapě vyznačeny. Jinak v případě lokalit z úvodu, 
které zasahují do dvou faunistických čtverců, jsou 
na mapě vyznačeny oba. 
Systematika a nomenklatura jsou převzaty podle 
Löbl & Smetana (2011). Dle novějšího pojetí je rod 
Chonostropheus řazen do čeledi Attelabidae, podče-
ledi Rhynchitinae (Riedel 2014).
V seznamu nálezů a dalším textu jsou použity násle-
dující zkratky: occ. – západní; c. – centrální; bor. – 
severní; env. – okolí; leg. – sbíral; det. – determino-
val; revid. – revidoval; coll. – doklad uložen ve sbír-
ce; ex. – exemplář; pers. comm. – osobní sdělení; PP 
– přírodní památka; PR – přírodní rezervace; ZMP 
– Západočeské muzeum v Plzni.

VÝSLEDKY

Přehled nových nálezů z území západních Čech

Bohemia occ., Kdyně env. (6544), vrch Nový 
Herštejn (Obr. 3), 13.IV.2009, 1 ex., P. Kresl leg., det. 
et coll.; Bohemia occ., Slatina (6545), vrch Bělýšov, 
5.V.2012, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., P. Kresl det.; 
Bohemia occ., Švihov (6545), vrch Běleč, 6.V.2012, 
1 ex., A. Sieber leg., P. Kresl det. et coll. 
Všechny lokality spadají do území Branžovského 
hvozdu, který je významný velkoplošným zastoupe-
ním přirozených listnatých lesů.
První doložené nálezy z území západních Čech.

Přehled dalších dosud nepublikovaných nálezů 
z území Čech

Bohemia bor., Jiřetín pod Jedlovou (5153), vrch Tol-
štejn, 27.V.2018, 2 ex., L. Blažej leg., det. et coll.; 
Hradsko env. (5358), PP Nístějka, 11.VII.2015, 
1 ex., J. Vávra leg., det. et coll.; Bohemia c., Tucho-
měřice (5851), 5 ex., Táborský leg., S. Benedikt 
det., coll. ZMP (in coll. J. Štaif); Roztoky u Prahy 
(5852), V.1946, 2 ex., J. Štaif leg., S. Benedikt det., 
coll. ZMP (in coll. J. Štaif); Roztoky u Křivoklátu 
(5949), údolí potoka Klučná, 8.V.2010, 5 ex., V. Han-
zlík et M. Putz leg., M. Putz det. et coll.; Roztoky 
u Křivoklátu (5949), údolí potoka Klučná, 9.V.2010, 
11 ex., V. Hanzlík leg. et det., coll. V. Hanzlík, P. Ja-
kubec et R. Fiala; Praha-Zbraslav (6052), 8.V.2010, 
1 ex., J. Smažík leg., det. et coll., P. Kresl revid.; 

Velká Lečice (6151), 8.V.2013, 1 ex., O. Kouklík lgt. 
et coll., F. Trnka det.
Shrnutí dosud známého rozšíření na území Čech je 
znázorněno na Obr. 2.

Poznámky k nálezovým okolnostem

Všechny nálezy C. tristis byly učiněny buď pří-
mo na javoru klenu (Acer pseudoplatanus) nebo 
v podrostu pod ním na převážně zastíněných sta-
novištích. Exemplář z lokality Kdyně byl smýknut 
v travním podrostu pod mladými javory kleny (Acer 
pseudoplatanus) při cestě z parkoviště u křižovatky 
silnic z obcí Kdyně, Němčice a Mezholezy směrem 
k PR Herštýn. Stromy byly v zapojeném porostu, 
po celý den zastíněné. Exempláře sebrané na lokali-
tách Slatina – Bělýšov a Švihov – Běleč byly oklep-
nuty přímo z Acer pseudoplatanus v zapojeném po-
rostu pod vrcholy kopců (A. Sieber, pers. comm.). 
Exempláře na lokalitě Roztoky u Křivoklátu byly 
nalezeny na listech Acer pseudoplatanus ve výšce 
ca. 2–4 m v chladném údolí potoka Klučná. Javo-
ry, na kterých byly exempláře zjištěny, jsou téměř 
po celý den zastíněny (V. Hanzlík & M. Putz, pers. 
comm.). Exempláře z lokality Jiřetín pod Jedlovou 
byly nalezeny pouze na nízkých Acer pseudoplatanus 
(okolo 50–70 cm výšky) s různě poškozenými kmín-
ky od zvěře či křovinořezů, kde byly nalezeny rov-
něž jejich smotky (L. Blažej, pers. comm.). Exem-
plář z lokality Hradsko byl nalezen na listu mladého 
stromku Acer pseudoplatanus u cesty nad Farským 
potokem (J.Vávra, pers. comm.).

Poděkování: Děkuji L. Blažejovi (Česká Lípa), 
V. Hanzlíkovi (Neratovice), M. Putzovi (Řevni-
ce), A. Sieberovi (Klatovy) a J. Vávrovi (Ostrava) 
za poskytnutí údajů o nálezech a okolnostech nálezů. 
Zároveň děkuji S. Benediktovi (Plzeň) a F. Trnkovi 
(Olomouc) za poskytnutí údajů o jimi determinova-
ných exemplářích a cenné připomínky k rukopisu. 
Poděkování směřuje rovněž J. Skuhrovcovi (Praha) 
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