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Faunistické zprávy ze západních Čech – 15
Coleoptera: Eucnemidae

Lahoda J. 2020: Faunistické zprávy ze západních Čech – 15. Coleoptera: Eucnemidae. (Faunistic records from western 
Bohemia – 15. Coleoptera: Eucnemidae). Západočeské entomologické listy 11: 20–21, 9-3-2020

EUCNEMIDAE

Hylis olexai (Palm, 1955) (Obr. 1)
Bohemia occ., Folmava, severozápadně obce (6642b), 
přírodní rezervace Smrčí, 49°21′36″N, 12°47′08″E, 
750–935 m n. m., 7.VII.2019, 1 ♀, J. Lahoda lgt. 
et coll., J. Vávra det.; uvedený jedinec byl chycen 
oklepem mladých zasychajících buků.
Dřevomil H. olexai se vyskytuje od nížin do hor, všu-

de velmi lokálně a sporadicky. Vyhledává zachovalé 
porosty pralesního charakteru s množstvím padlých, 
tlejících stromů. Larvy vyžadují velmi měkké, ale 
kompaktní tlející dřevo, barvy světle červenohnědé, 
často kryté tvrdší a pevnější vrstvou dřeva (Vávra & 
Škorpík 2013). Nová lokalita se nachází v Českém 
lese, v přírodní rezervaci Smrčí, kde jsou předmětem 
ochrany přirozené a přírodě blízké lesní ekosysté-
my, tvořené společenstvem kyselých bučin a suťo-
vých lesů s významným zastoupením jedle (Obr. 2). 
V červeném seznamu ohrožených druhů České re-
publiky je druh H. olexai zařazen do kategorie ohro-
žený (Hejda et al. 2017). Mertlik (2008) neuvádí 
pro tento druh žádné západočeské nálezy, jen jeden 
historický údaj „Bohemia, Šumava“ (bez dalších po-
drobností, data a jména sběratele), jehož přesnější 
lokalizace není možná.
První konkrétní nález pro západní Čechy (Obr. 3).

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Jiřímu Vávrovi (Ostravské muzeum, Ostrava) 
za determinaci zástupců čeledi Eucnemidae chyce-
ných v rámci inventarizačního průzkumu saproxy-
lofágních druhů brouků přírodní rezervace Smrčí 
a konzultace ohledně výskytu H. olexai v západních 
Čechách.

Obr. 1. Hylis olexai z přírodní rezervace Smrčí. Foto: 
Z. Kejval.
Fig. 1. Hylis olexai from the Smrčí Nature Reserve. Photo: 
Z. Kejval.

Obr. 2. Interiér přírodní rezervace Smrčí v Českém lese 
(duben 2019). Foto: J. Lahoda.
Fig. 2. Interior of the Smrčí Nature Reserve in the Český 
les Mts (April 2019). Photo: J. Lahoda.
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Obr. 3. Rozšíření dřevomila Hylis olexai v České republice podle Mertlika (2007), s vyznačením nové lokality (oran-
žový čtverec).
Fig. 3. Distribution of the false click beetle Hylis olexai in the Czech Republic after Mertlik (2007), with a new locality 
(orange square). 


