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Abstract. First faunistic records of the weevil Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833) for Bohemia are pre-
sented in the paper. The species known so far only from the eastern part of the Czech Republic (Moravia) was found at 
three localities in Prague and its close surroundings.
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ÚVOD

Rod Trichopterapion (Wagner, 1930) zahrnuje dva 
palearktické druhy, a to T. semisericeum (Wagner, 
1920), jehož výskyt je uváděn z Japonska, Dálné-
ho východu a Severní Koreje, a T. holosericeum 
(Gyllenhal, 1833) (Obr. 1), jehož areál rozšíření 
zasahuje v podstatě celou Evropu s výjimkou Py-
renejského poloostrova a Skandinávie, na východě 
dosahuje Běloruska, Ukrajiny, Kavkazu a Zakavkazí 
(Alonzo-Zarazaga et al. 2017). Z České republi-
ky byl T. holosericeum dosud znám pouze z Moravy 
(Benedikt et al. 2010). 
T. holosericeum je bionomicky vázán na habry Car-
pinus betulus a C. orientalis (Ehret 1990). Vývoj 
probíhá v plodech, ke kladení vajíček dochází v létě 
a napadené plody jsou nápadné začernalým otvorem. 
V jednom semenu se v průběhu července a srpna vy-
víjí pouze jedna larva, ke kuklení dochází v srpnu. 
Imaga se líhnou od konce srpna do září a přezimují 
v hrabance. Na jaře od května probíhá zralostní žír 
(Stüben et al. 2016). 

METODIKA

V práci uvedené nové nálezy z Čech pocházejí z pří-
ležitostných sběrů prvního z autorů v Praze a jejím 
blízkém okolí. Starší údaj byl doplněn ze sbírky 
V. Týra (Žihle). Pro názornou informaci o celkovém 
rozšíření druhu na území České republiky je dopl-
něna faunistická mapka (Obr. 2), kde jsou zaneseny 
autorům známé údaje o nálezech T. holosericeum 
na Moravě. Údaje pro mapku, které už nejsou dále 

upřesněny, pocházejí z vlastních databází autorů, da-
tabází členů Sekce pro výzkum fytofágních brouků 
České společnosti entomologické i dalších kolegů 
(viz Poděkování) a z publikovaných údajů (Havel-

Obr. 1. Trichopterapion holosericeum (samec) z lokality 
Zvole. Foto Z. Kejval.
Fig. 1. Trichopterapion holosericeum (male) from the 
locality Zvole. Photo Z. Kejval.
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ka 1965, Strejček 1996, Stejskal 2006). Lokality, 
uvedené v kapitole Výsledky, jsou pro snazší identi-
fikaci doplněny číslem faunistického mapového pole 
(Pruner & Míka 1996).
V seznamu nálezů a dalším textu jsou použity násle-
dující zkratky a značky: centr. – střední; env. – okolí; 
lgt. – sbíral; det. – determinoval; revid. – revidoval; 
coll. – doklad uložen ve sbírce; PR – přírodní rezer-
vace; ♂ – samec; ♀ – samice.

VÝSLEDKY

Bohemia centr.: Praha-Vinoř (5853), PR Vinořský 
park, 15.XII.2019, 1 ♂, M. Čermák lgt., det. et coll., 
P. Kresl revid.; Praha-Strašnice (5953), 1965, 1 ♂, 
S. Pokorný lgt., S. Benedikt det., coll. V. Týr; Zvo-
le env. (6052), severně orientovaný suťový svah 
Jarovského údolí při kraji PR Zvolská homole, 
27.XII.2019, 3 ♂♂, 1 ♀, M. Čermák lgt., det. et coll., 
P. Kresl revid.
Nový druh pro Čechy.

DISKUSE A ZÁVĚR 

Výskyt nosatčíka T. holosericeum byl pro území 
České republiky doložen teprve v šedesátých letech 
20. století, kdy jej s údajem „Pavlovské vrchy“ pub-
likoval Havelka (1965). Starší publikace druhu ani 
doklady nejsou autorům známy. Z Moravy, kde je 
dnes především v její jihovýchodní části početně do-
ložen, jej neuvádí ani Fleischer (1927–1930). Zmí-

něný Havelkův údaj později převzal také Dieckmann 
(1977). Teprve Strejček (1996) uvedl další lokality 
druhu, vesměs z oblasti Břeclavska a Pavlovských 
vrchů. Recentně je ale nosatčík už doložen z rozlehlé 
oblasti v jižní polovině Moravy a také z ojedinělého 
nálezu v okolí Ostravy (Obr. 2). Z chronologie úda-
jů je tak možné dovodit jeho poměrně rychlé šíření 
v posledních několika desetiletích.
Uvedené recentní nálezy z Prahy pocházejí z pro-
sevů hrabanky. Bližší informace ke staršímu údaji 
z Prahy-Strašnic nebyly autorům dostupné. Všech-
ny tyto nálezy jsou poměrně překvapivé především 
vzhledem k absenci jiných dat z poměrně intenziv -
ních průzkumů na území Velké Prahy, které zde 
od šedesátých let 20. století až do nedávné doby 
prováděl Dr. J. Strejček (např. Strejček 2001), ale 
i další entomologové. Z toho důvodu je obtížné sta-
novit, zda je současný i ojedinělým nálezem zachy-
cený starší výskyt T. holosericeum na území Prahy 
a v blízkém okolí přirozený, související s výše uve-
deným šířením druhu na Moravě, nebo byl způso-
ben náhodným zavlečením, aklimatizací a postupnou 
expanzí na větší území. Vzhledem k tomu, že v ob-
lastech svého výskytu bývá druh na příhodných lo-
kalitách s porostem Carpinus betulus běžný, budou 
pro zodpovězení otázky jeho původu rozhodující 
další případné nálezy v širším pražském okolí nebo 
i jinde v Čechách v oblastech s přirozeným výskytem 
habru. Přirozený původ by nejlépe dokumentovaly 
další nálezy z východního směru od Prahy, které by 

Obr. 2. Mapa známého rozšíření T. holosericeum v České republice. 
Fig. 2. Map of known distribution of T. holosericeum in the Czech Republic.
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alespoň částečně vyplnily mezeru mezi touto zatím 
izolovanou pražskou arelou a již zmíněným, dnes 
souvislým výskytem druhu na Moravě.
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