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FAUNISTICKÉ PRÍSPEVKY ZO SLOVENSKA 
(COLEOPTERA) 1.

OTO MAJZLAN

O. Majzlan: Faunistic notes on beetles (Coleoptera) 1. from Slovakia 
Abstract: In the previous 4 years several new, rare beetle species were recorded in the area of 
Slovakia. Moreover I present some notes on bionomy of ecosozologically significant species. 
The species were also obtained in unusual collecting traps: tree, soil and air photoeclectors. 
Some of the species have been classified in the category of European importance in the Natura 
2000 system. 
Key words: Coleoptera, bionomy, ecology

ÚVOD
Od vydania Katalogu Coleopter Slovenska (ROUBAL, 1930, 1936, 1937 – 1941) boli zistené nové 
údaje o faune chrobákov (Coleoptera). Súčasne boli revidované mnohé faunistické údaje a sy-
nonymizované druhy. Roubalov katalóg do roku 1941 spracoval 5 710 druhov taxónov, niek-
toré však zo Zakarpatskej Ukrajiny. K 1. 1. 2004 je počet chrobákov vo faune Slovenska 6 233. 

Z územia Slovenska uvádzam niektoré faunisticky významné druhy. Pokiaľ nie je uve-
dené inak, všetky uvedené druhy sú lgt., det. et coll. O. MAJZLAN. Druhy označené * sú nové 
pre faunu Slovenska. 

Carabidae
Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787)
Častá-Píla (7670 a), PR Lindavský les, 22. 8. 1984/1 ex. pod kôrou dubového kmeňa v bielej 
hnilobe. Plavecké Podhradie-Klokoč (7570 c), 10. 6. 2000/1 ex. Tento zistený exemplár som 
preosial v kolónii mravcov (Lasius) v červenej drti jaseňa na ploche PR Klokoč.

Euro-kaukazský druh. Obýva výhradne prostredie pôvodných zachovalých lesov. Žije 
skryte v drti červenej hniloby dubov, buka. Jedná sa o prírodnú pamiatku! Anexový druh, 
na ktorý je spracovaný priaznivý stav populácie na Slovensku. 

Jeho príbuzný druh Rhysodes germari je v súčasnosti hojnejší napr. v NPR Jurský Šúr. 
Carabus clathratus LINNAEUS, 1761
Devínske jazero 7767 b), 16. 6. 2003/1 ex., jedinec zistený v zemnej pasci blízko rieky 
Moravy. Na hrade Devín sme jeden ex. zachytili do Malaiseho pasce (14. 6. 1999). 
Amara fulva (MUELLER, 1776)
Lakšárska Nová Ves (7469 a), 15. 8. 2003/5, 13. 9. 2003/1 ex., jedince získané pomocou 
zemných pascí na pieskovej dune.

Euro-sibírsky druh so širokým rozšírením od kolínneho až po montánny stupeň. ROUBAL 
(1930) uvádza aj lokality v Tatrách. Tento druh je lokálny aj na Záhorí, uprednostňuje 
otvorené, pieskové stanovištia bez vegetácie. 
Harpalus flavescens (PILLER et MITTERPACHER, 1783)
Lakšárska Nová ves (7469 a), 15. 8. 2003/9 ex., všetky jedince odchytené pomocou zemných 
pascí na pieskovej dune.

Pontický druh zasahujúci do Európy. ROUBAL (1930) uvádza dve lokality a hodnotí tento 
druh ako veľmi vzácny. Na Záhorí podobne ako Amara fulva veľmi lokálny druh. 
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Cymindis variolosa (FABRICIUS, 1794)
Malacky (7568 ), 13. 6. 2003/6 ex., jedince odchytené do zemných pascí.

Ponto-mediteránny druh zasahujúci aj na územie Slovenska. ROUBAL (1930) hodnotí 
tento druh ako „nitransky“ nakoľko lokality sú prevažne v južných partiách Zobora. Tento 
druh sme získali aj z kóty Žibrica (MAJZLAN, RYCHLÍK, 1985). Doposiaľ získané jedince sú 
z vápencových xerotermov a preto tento druh hodnotia aj iní autori ako výrazne kalcifilný. 
V prípade Záhorských pieskov, ktoré sú kyslé, je to nový poznatok o topickej väzbe na sta-
novištné podmienky. 
Cymindis angularis GYLLENHAL, 1810
Malacky (7568 ), 23. 7. 2003/3 ex., jedince získané metódou zemných pascí.

Mediteránny druh s topickou väzbou na pieskové podložia, spravidla vápencového cha-
rakteru. Tento druh bol zistený aj na ploche Sekule (MAJZLAN, 2003). 

Microsporidae
Microsporus obsidianus KOLENATI, 1846 (= Sphaerius acaroides WALTL, 1838)
Lakšárska Nová Ves – časť Mikulášov 20. 5. 2004/ 4 ex. Drobný, veľkosť tela len 0,6 – 
0,7 mm. V zemnej pasci vo vlhkom piesku, v spoločenstve s Omophron limbatum, Chlaenius 
nigricornis, Pelochares versicolor, Anacaena limbata, Cercyon impressus a i. Druh, ktorý je 
pravdepodobne prehliadaný vo vzorkách a preto je považovaný za vzácny. Bionómia druhu 
nie je známa. Starší doklad o tomto druhu je z lokality Vyškovce nad Ipľom, zemné pasce 
(jar – leto 1977) lgt. J. ŠTEFFEK, det. et coll. I. RYCHLÍK.

Histeridae
Abraeus granulum ERICHSON, 1839
Uhrovské Podhradie-Rokoš (7276 a), 29. 5. 2004/3 ex. V starom pni buka Fagus sylvatica 
spolu s Microscydmus minimus. 
Myrmetes paykulli KANAAR, 1979
Malacky (7568 c), 14. 4. 2003, odchytený pomocou Malaiseho pasce.

Európsky druh, výhradne myrmekofil. Žije v spoločenstve mravcov z rodu Formica sp., 
kde sa živí odumretými jedincami mravcov. Nie je jasný stupeň súžitia od komenzalizmu 
k začiatku symfílie. Na Slovensku lokálny druh s mým množstvom údajov o výskyte. FRANC 
(2001) uvádza nález druhu z okolia Banskej Bystrice (masív Panský diel). 
Hypoccacus rugifrons (PAYKULL, 1798)
Lakšárska Nová Ves (7469 a), 10. 5. 2003/16 ex., 5. 6. 2003/21 ex, 22. 7. 2003/12 ex.

Eurosibírsky druh, ktorý ROUBAL (1930) lokalizuje do piesku riek a vlhkých miest. Je 
zahrabaný dosť hlboko, kde sú aj hnijúce zvyšky živočíchov, rastlín, prípadne exkrementov. 
MAZUR (1981) popisuje bionómiu podobne. Druh je 8 mesiacov z roka trvalo zahrabaný 
hlboko v piesku na brehu vodných tokov, kde sú zvyšky rýb, drobných zdochnutých cicavcov 
a trusu. Typické pre druh je rojenie sa veľkého počtu imág na malej ploche (1 – 8 m2), 
ktoré vyliezajú z piesku. Imága zahrabané v piesku (15 – 20 cm) sa živia larvami múch 
z rodu Musca. Táto charakteristika však na sledovanej ploche v Lakšárskej Novej Vsi má 
iné topické vlastnosti. Piesková duna nie je v blízkosti žiadneho vodného toku. Pri kopaní 
piesku som až do hĺbky 40 cm nezistil žiadnu vlhkosť, ktorá by zodpovedala predchádzajúcej 
charakteristike. Tento druh som doposiaľ nezistil na iných lokalitách na Záhorí. 

Scydmaenidae
*Chevrolatia egregia REITTER, 1881
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 10. 5. 2001/1 ex., odchytený pomocou stromových fotoeklektorov. 
Det. et coll. I. RYCHLÍK, nový druh pre faunu Slovenska!



190 191

Microscydmus minimus (CHAUDOIR, 1845)
S práchne starého pňa buka (Fagus sylvatica), Rokoš (7276 a), 4. 8. 2004/1 ex, det. et coll. 
I. RYCHLÍK. Na Slovensku ojedinelé nálezy. FRANC (1993) ho uvádza ako nový druh pre faunu 
Slovenska, čo nemožno považovať za hodnoverný údaj, nakoľko v Check-liste (JELÍNEK, 
1993) je už uvedený.

Staphylinidae
*Philonthus pseudoparcus (BRUNNE, 1976)
Hodruša-Hámre (7578 b) 3. 6. 1999/1 ex., odchytený Malaiseho pascou. Det. et coll. 
T. JASZAY. Druh známy doposiaľ z Nemecka (Hamburg) a Nórska (okolie Osla). Nový druh 
pre faunu Slovenska!
*Atheta griepi SCHEERPELTZ, 1951
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 15. 9. 2000/1 ex., odchytený pomocou stromových fotoeklektorov. 
Det. et coll. I. RYCHLÍK, nový druh pre faunu Slovenska!

Limnichidae
Pelochares versicolor (WALTL, 1838)
Lakšárska Nová Ves – časť Mikulášov (7469 b), 30. 4. 2004/3 ex., vo vlhkom piesku, 
podobne ako Microsporus obsidianus.

Buprestidae
Dicerca berolinensis (HERBST, 1779)
Uhrovské Podhradie-Rokoš (7276 a), 4. 8. 2004/1 ex., odchytený do Malaiseho pasce.
Chrysobothris igniventris REITTER, 1895
Malacky (7568 c), 16. 6. 2003/1 ex., odchytený do Malaiseho pasce.

Európsky druh. Výrazný pinikol, troficky a topicky viazaný na odumreté drevo borovíc. 
Na Záhorí je pomerne rovnomerne rozšírený, na ostatnom území Slovenska pomerne 
vzácny. 

Anobiidae
Mesocoelopus niger (MUELLER, 1821)
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 20. 6. 2000/2 ex., jedince zistené vo vzdušnom fotoeklektore za-
veseného v korunách pagaštana konského. Druh sa vyvíja v brečtane Hedera helix, podobne 
ako druh Kissophagus hederae, zistený na tej istej lokalite rovnakou metodikou. Doposiaľ 
na Slovensku málo faunistických údajov.

Nitidulidae
*Carpophilus quadrisignatus ERICHSON, 1843
Malacky (7568 c), 20. 5. 2003/5 ex., 16. 6. 2003/12 ex. 

Kozmopolitný druh, adventívny na našom území. Podobne ako aj iné druhy rodu 
Carpophilus sú aklimatizované na našom území (adventívne) a kozmopolitné. Troficky 
viazané na hnijúce ovocie a drevo, prípadne exkrementy. Jedince druhu odchytené do 
zemných pascí na kvasiace jablká, ktoré som exponoval pod Malaiseho pascu. Jedná sa 
o nový druh pre koleopterofaunu Slovenska! 

Sphindidae
Sphindus dubius (GYLLENHAL, 1808)
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 2. 7. 2001/1 ex., získaný pomocou pôdnych fotoeklektorov 
v lesnom ekosystéme. Uhrovské Podhradie-Rokoš (7276 a), 21. 6. 2004/1 ex.
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Coccinellidae
Coccinella magnifica REDTENBACHER, 1843
Malacky (7568 c), 20. 5. 2003/2 ex., 16. 6. 2003/3 ex.

Pontický druh s rozšírením v Európe a severnej Afrike. Vývin prebieha v mraveniskách 
(Formica sp.). Larva je pravdepodobne karnivorná, je možné predpokladať komenzalizmus. 
Významný druh pieskov južného Slovenska.

Corylophidae
*Orthoperus improvissus BRUCE, 1948
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 10. 4. 2000/1 ex., 15. 5. 2000/1 ex. Získaný pomocou stromových 
fotoeklektorov. Nový druh pre faunu Slovenska!

Lathridiidae
*Corticaria abietorum MOTSCHULSKY, 1867
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 10. 4. 2000/1 ex., 9. 6. 2000/1 ex. Získaný pomocou stromových 
fotoeklektorov. Nový druh pre faunu Slovenska!

Colydiidae
Combocerus glaber (SCHALLER, 1783)
Lakšárska Nová Ves – časť Mikulášov (7469 b), 12. 5. 2004/1 ex.

Euro-kaukazský druh, obývajúci pôvodné stanovištia najmä ekotonálneho charakteru. 
Troficky viazaný na podzemné mycélia húb. Indikuje prírodnú zachovalosť územia. Zistený 
aj na podobných biotopoch Slovenska.
Orthocerus crassicornis (ERICHSON, 1845)
Lakšárska Nová Ves – časť Mikulášov (7469 b), 27. 7. 2004/3 ex., 1. 9. 2004/5 ex.

Euro-kaukazský druh, obývajúci piesočnaté a hlinité spraše. Troficky je viazaný na 
lišajník Peltigera rufescens. Na Slovensku má lokálny výskyt, čo súvisí so zmenšovaním 
pôvodných piesočnatých stanovíšť. Významný druh, ktorý indikuje prírodne zachovalé 
územie.
Orthocerus clavicornis (LINNAEUS, 1758)
Lakšárska Nová Ves – časť Mikulášov (7469 b), 30. 4. 2004/1 ex., Nitrica (7276 d), 19. 5. 
2004/2 ex. Bionómia podobná ako u predošlého druhu. Tento druh je hojnejší než Orthocerus 
crassicornis na území Slovenska. 

Oedemeridae
Xanthochroa carniolica (GISTL, 1832)
Malacky (7568 c), 20. 5. 2003/1 ex., 16. 6. 2003/2 ex., 13. 7. 2003/3 ex. Jedince druhu 
odchytené pomocou Malaiseho pasce.

Európsky druh zasahujúci až na Kaukaz a na Balkán. ROUBAL (1936) ho charakterizuje 
ako „vysoko pamätný element slovenskej fauny“. Je taktiež krepuskulár. Na Slovensku máme 
niekoľko údajov o jeho výskyte a to najmä zásluhou Malaiseho pasce (MAJZLAN, 2003). Inak 
sa tento druh nechytá. Zasluhuje si viac pozornosti zo strany ochrany prírody. 

Alleculidae
Mycetochara pygmaea REDTENBACHER, 1874
Malacky (7568 c), 10. 5. 2003/2 ex., druh zistený pomocou feromónového lapača.

Mediteránny druh, ktorý dosahuje v strednej Európe severnú hranicu rozšírenia. Larva 
žije v mraveniskách Formica a Lasius. Na Slovensku veľmi vzácny druh
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Tenebrionidae
*Latheticus oryzae WATERHOUSE, 1880
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 12. 4. 2000/1 ex. Získaný pomocou stromových fotoeklektorov. 
Nový druh pre faunu Slovenska! Kozmopolitný druh, pravdepodobne zavlečený s ryžou 
z Indie, adventívny druh.

Cerambycidae
Rosalia alpina (LINNAEUS, 1758)
Kopáč (7868b), 26. 6. 2004/ 2 ex. Ojedinelý nález druhu na xerotermnej lokalite Kopáč pod 
Bratislavou (140 m n. m.). Jedinec zistený na starom kmeni brestu (Ulmus carpinifolia). 
Neskôr potvrdený aj požerkami na tejto drevine. Anexový druh, na ktorý je spracovaný 
priaznivý stav populácie na Slovensku. 
Necydalis maior LINNAEUS, 1758
Uhrovské Podhradie-Rokoš (7276 a), 4. 8. 2004/1 ex. Odchytený do Malaiseho pasce. Na 
celom území Slovenska zriedkavý druh. V ostatnom čase odchytený vo večernom smyku na 
vegetácii jeden ex. (27. 6. 2004) na lokalite Čajkov (lgt. I. RYCHLÍK, non publ.)

Chrysomelidae
*Diabrotica virgifera LECONTE, 1868
Kukuričiar koreňový, pochádza zo Spojených štátov amerických. Do Európy bol zavlečený 
leteckou dopravou v 80-tych rokoch 20. storočia. Na juhu Slovenska sa objavil v roku 
2000. Jedná sa o veľmi vážneho škodcu kukurice a to najmä poddruh Diabrotica virgifera 
virgifera. Na Slovensku bol zistený 1 ex. (lgt. O. MAJZLAN) 25. 8. 2004 v katastri obce 
Číčov. 
Lochmaea suturalis (THOMSON, 1866)
Sekule (7368 c), 10. 7. 2002/4 ex., v zemných pasciach, ktoré boli exponované v hustých 
porastoch Calluna vulgaris. Tento údaj potvrdzuje jeho výskyt na území Slovenska. 

Euro-Sibírsky druh s ťažiskom areálu v severnej Európe. Na Slovensku je známy len 
jeden literárny údaj z Babej Hory od STOBIECKEHO z roku 1880 (ROUBAL, 1937 – 1941). 

Curculionidae
Brachysomus rokosensis BENEDIKT, 2001
Uhrovské Podhradie-Rokoš (7276 a), 12. 6. 2004/10. Viac ex. získaných zo zemných pascí 
ako aj presevov na skalnatej lesostepi. 
Gasterocercus depressirostris (FABRICIUS, 1792)
Lakšárska Nová Ves – časť Mikulášov (7469 b), 27. 7. 2004/2. Viac ex. získal v starých 
duboch T. OLŠOVSKÝ na uvedenej lokalite (vojenský priestor). Tak isto tento druh vypestoval 
zo starého dubového dreva.
*Mogulones venedicus (WEISE, 1879)
Malacky (7568 c), 9. 2003/1 ex. Jedinec zistený pomocou Malaiseho pasce. Iné údaje: 
Studienka (7468 d), 25. 5. 2000/2 ex. lgt., det. et coll. J. CUNEV.

Submediteránny druh. Žije aj na vlhkých miestach (na Myosotis palustris) a na suchých 
(na Myosotis stricta). Doposiaľ neudávaný zo Slovenska. Nový druh pre koleopterofaunu 
Slovenska! 
Trichosirocalus thalhammeri (SCHULTZE, 1906)
Kamenín (8177 b), 15. 5. 2000/1 ex. Druh viazaný na halofilnú rastlinu Plantago maritima. 
Z Moravy ho uvádza STREJČEK (1993). Zo Slovenska sú len nepublikované údaje (BENEDIKT 
non publ.).
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Scolytidae
Trypophloeus asperatus spiculatus EGGERS,1927
Bodíky (8070 a), 10. 9. 2003/2 ex., zistené pomocou vzdušného fotoeklektora (Air-FOT), 
zaveseného v korunách topoľovej monokultúry. Det. et coll. I. RYCHLÍK. Živná drevina 
Populus tremula, vzácny na celom území Slovenska.
Kissophagus hederae (SCHMITT, 1843)
Ivanka pri Dunaji (7869 a), 10. 5. 2000/5 ex.. Jedince druhu získané pomocou stromových 
fotoeklektorov. Det. et coll. I. RYCHLÍK.

SÚHRN
V posledných 4 rokoch boli zistené viaceré nové, vzácne druhy chrobákov na území Sloven-
ska. Súčasne uvádzam v príspevku aj bionomické poznámky ekosozologicky významných 
druhov. K zisteniu nových druhov chrobákov prispeli aj nové netradičné metodiky zberu: 
stromové, pôdne a vzdušný fotoeklektor. Viaceré druhy sú zaradené do zoznamu druhov 
európskeho významu v systéme Natura 2000. V tomto príspevku uvádzam 9 nových druhov, 
a tak je počet druhov chrobákov 6 242.
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