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Faunistické príspevky zo slovenska 
coleoptera 7.

OtO Majzlan 

o. Majzlan: Faunistic notes on beetles (coleoptera) 7. from slovakia 
abstract: In the previous 7 years several new, rare beetle species were recorded in the territory 
of Slovakia. Moreover I present some notes on bionomy of ecosozologically significant species. 
these species were also obtained in unusual collecting traps: Malaise, tree traps, soil and 
air photoeclectors. Some of them species have been classified in the category of European 
importance in the natURa 2000 system. 
key words: Coleoptera, bionomy, ecology, Slovakia

ÚvOd
Od vydania Katalógu Coleopter Slovenska (Roubal, 1930, 1936, 1937 – 1941) boli zistené 
nové údaje o faune chrobákov (Coleoptera). Súčasne boli revidované mnohé faunistické údaje 
a synonymizované druhy. Roubalov katalóg do roku 1941 spracoval 5710 druhov taxónov, 
niektoré však zo zakarpatskej Ukrajiny. 

do roku 1987 bolo evidovaných v strednej Európe 8422 taxónov (druhov) chrobákov 
(lucht, 1987). Po vydaní dvoch dielov doplnkov ku základným dielom 2. – 12. die Käfer 
Mitteleuropas počet druhov sa zvýšil o 10 až 15.

Počet chrobákov vo faune Slovenska je k 15. 8. 2012 je orientačne 6300. Tento údaj nemusí 
byť platný, nakoľko sú publikované prvonálezy v regionálnych, muzeálnych časopisoch, 
ktoré nemám k dispozícii. Naviac viacero údajov je v súkromných zbierkach, čo sú údaje 
neprístupné.

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

Histeridae
Dendrophilus pygmaeus (linnaeus, 1758)
Európsky druh. Rusovce pri Bratislave 26. 12. 2011, 2 ex. Presev v dutine starého duba 
v mravenisku Lasius sp. V spoločenstve druhov Monotoma, Spavius glaber, Microscydmus 
minimus, Microscydmus nanus. 
Plegaderus vulneratus (panzer, 1792)
Európsky druh. Žije po kôrou smrekov, borovíc. Prenasleduje larvy Hylurgops palliatus 
a Cryphalus piceae. Na lokalite Tatranská Lomnica, Štart pod kôrou smrekov veľmi hojný 
až premnožený: 19. 7. 2012, 30 ex. v stromových lapačoch. 

Micropeplidae
Micropeplus tesserula curtis, 1828
Euro-sibírsky druh. v horských oblastiach Slovenska vzácny druh. javorina 6. 6. 2011, 1 ex. 
det J. Boháč.

elateridae
Sericus subaeneus (radtenbacher, 1842)
tatranská lomnica 16. 8. 2012, 1 ex, v práchne dutiny Alnus glutinosa v spoločenstve 
Microscydmus minimus.
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Dermestidae
Attagenus smirnovi zhantiev, 1973
Bratislava 10. 8. 2011, 3ex. v lampe.
*Trogoderma longisetosum chao & lee, 1966
Invázny druh z Japonska, Číny. Zistený v Čechách (háva 2011). Bučany, záhrada 21. 7. 2009, 
1 ex. v Malaiseho pasci.

anobiidae
Ernobius pini (sturm, 1937)
CHKO záhorie, obec závod 16. 6. 2012, 2 ex. v Malaiseho pasci. vývin v šiškách borovice.

Malachiidae
*Troglops cephalotes (olivier, 1790)
Bučany, záhrada 11. 5. 2009, 1 ex. v Malaiseho pasci.

kateretidae
Kateretes mixtus kirejtshuk, 1989
Rozšírený od Ázie až po panónsku oblasť. Halofil vykystujúci sa na slaniskách južného 
Slovenska. Zistený na slanisku v rezervácii Jurský Šúr (29. 4. 2009, 1 ex.), čo je najzápadnejší 
výskyt v areáli rozšírenia. det. j. jelínek.

nitidulidae
Carpophilus rubripennis (Heer, 1841)
NPR Veľký Báb pri Nitre 3. 8. 2007, 1 ex.
Epuraea binotata reitter, 1872
Tatranská Lomnica – Štart 7. 6. 2012, 2 ex., v octových lapačoch. Horský druh pomerne 
vzácny výskyt na Slovensku.

Meloidae
Cerocoma schaefferi (linnaeus, 1758)
Ponticko-meditéránne druhy. Roubal (1936) uvádza tri druhy. Cerocoma schreberi len juh 
Slovenska (Somotor, Streda nad Bodrogom, Borša). Cerocoma muhlenfeldi (Kálnica, Šurany) 
a Cerocoma schäfferi (Bratislava, Štúrovo). Podľa práce autorov Dvořák a vRabec (2007) 
je druh Cerocoma muehlfeldi zatiaľ nie známy, naviac druh Cerocoma adamovichiana je 
známy zo Slovenska.

korbel (1951) uvádza druh Cerocoma schreberi na suchých lúkach pri triangulačnej veži 
v Jurskom Šúri (august 1947, 2 ex.). V súčasnosti tieto lúky už nemajú pôvodný charakter.

za ostatných 60 rokov neboli zistené druhy rodu Cerocoma na Slovensku. nepoznáme 
literárne údaje! Výstižná je historická poznámka Roubala (1936): Zdá sa, že v poslednej 
dobe Cerocomy rapídne miznú v mnohých kultivovaných krajinách.

vývin Cerocoma sp. bol zistený na koristi hrabaviek (Hymenoptera: Pomphilidae, 
Tachytes). najnovší údaj o výskyte je devínska nová ves (Bratislava) 22. 6. 2012, 1 ex. (f) 
na Achillea millefolium, l. Roller lgt., O. Majzlan det. et coll. 

chrysomelidae, alticinae
Neocrepidodera transsilvanica (Fuss, 1864)
nP Poloniny, Ruské 10. 8. 2011, 3 ex., zemné pasce pri zaniknutej obci Ruské. viac ako 80 
rokov nebol druh na Slovensku zistený. Roubal (1937 – 1941) uvádza údaj od Weissa z Rabej 
Skaly (Severný zemplín). Iné údaje uvádza z Ukrajiny. druh zistený v zemných pasciach 
spolu s Neocrepidodera nigritula (Gyllenhal, 1813).
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curculionidae
*Orchestes calceatus (Germar, 1821) ab. semirufus (Gyllenhal, 1827) 
Rozšírenie v západnej a severnej Európe a Rusku. Druh známy z Čiech z rašelinísk a ako 
živná drevina je uvádzaná viacerými autormi Betula pubescens (beneDikt et al., 2010). na 
Slovensku zistený v preseve na brehu Lelianskeho potoka, na lokalite Zemianske Kostoľany 
9. 4. 2012, 2 ex. 
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