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Faunistické príspevky zo slovenska 
(coleoptera: staphylinidae)

OtO Majzlan – jarOslav BOháč

O. Majzlan, J. Boháč: Faunistic notes on staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) 
from Slovakia
Abstract: This contribution contains several faunistic notes on rove beetles from Slovakia, 
including valuable information on their ecology and role in bioindication.
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ÚVOd
Drobčíkovité (Coleoptera: staphylinidae) patria k druhovo najbohatším čeľadiam chrobákov 
na slovensku. čeľaď zahrňuje väčšinou druhy žijúce na povrchu pôdy a v horných vrstvách 
(listovej opadanke) s veľkou rozmanitosťou priestorových vzťahov. taxonómia drobčíkovi-
tých nie je jednoduchá, mnohé druhy potrebujú štúdium kopulačných orgánov. 

veľký počet druhov žijúcich na slovensku (cca 1200) a ich malé telesné rozmery 
spôsobujú, že drobčíkovité nie sú tak intenzívne študované ako napríklad bystruškovité 
alebo fúzačovité.

Od vydania Katalógu Coleopter slovenska (Roubal, 1930; 1937 – 1941) boli zistené 
nové údaje o faune drobčíkovitých. súčasne boli revidované mnohé faunistické údaje 
a synonymizované druhy. tieto zmeny boli zahrnuté do Check-listu brouků československa 
(Boháč et al., 1993). zoznam drobčíkovitých slovenska však od tejto doby nebol aktualizo-
vaný a vydaný. nové údaje o rozšírení slovenských drobčíkov uvádza Smetana  (2004). 
tento je však predovšetkým koncipovaný na globálnej úrovni v rámci Palearktickej oblasti. 
najnovšie údaje o systematike spracovali aSSig a Schűlke (2012).

v súčasnej dobe veľmi potrebujeme údaje o výskyte vzácnych a ohrozených druhov 
na slovensku. viacero takýchto nových údajov môžeme nájsť v neskôr vydaných prácach 
(JáSzay, 2001; Majzlan, 2005; maJzlan, jászay, 1997; maJzlan, Vidlička, 2010; atď.) alebo 
odborných publikáciách (Majzlan, 2011). Predložená príspevok podáva nové údaje o výskyte 
vzácnych a ohrozených drobčíkovitých na slovensku.

Metopsia similis Zerche, 1988 ( = gallica Koch, 1938, = retusa Stephens, 1834)
Európa, rusko, Gruzínsko, azerbajdžan, turecko. Eurytopný a humikolný druh žijúci 
na bezlesných alebo riedko zarastených stanovištiach. Preniká na suché lúky a ruderálne 
plochy. vyskytuje sa taktiež v nivách riek. Žije v lístí, machu a hnijúcich látkach. zerche 
(1988) vo svojej revízii tento druh zo slovenska neuvádza. Prvý údaj zo slovenska pochádza 
z východného slovenska (nP Poloniny) od jászaya (2001). Možno aj ostatné údaje zo 
slovenska (Roubal, 1930; Majzlan, 2005, 2007) sa vzťahujú k tomuto druhu. Ďalšie údaje 
zo slovenska: tvrdošovce 5. 5. 2011, 1 ex., 26. 5. 2011, 1 ex., Kamenica nad hronom 25. 5. 
2010, 1 ex., svätý jur 28. 4. 2011, 1 ex., čierna lehota 17. 8. 2011, 2 ex., Kňaží stôl 25. 4., 
1 ex., timoradza 10. 7. 2008, 1 ex., lgt. O. Majzlan. 

Thoracophorus corticinus Motschulsky, 1837
Európsky druh. Žije v dutinách a pri pätách starých stromov (Quercus, Fagus, Populus, 
Fraxinus, atď.). zistený aj na stromových hubách. často sa nachádza v blízkosti hniezd 
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mravcov, najmä Lasius brunneus. Druh nie je pravdepodobne myrmekofilný, ale živí sa 
hubami, ako bolo pozorované u severoamerického druhu Thoracophorus brevicristatus 
v chovoch termitov (Boháč, 1978). jeho výskyt však je závislý na prítomnosti starých dutých 
stromov s mravcami. nové lokality druhu sú čierna lehota (strážovské vrchy) 12. 5. 2010, 
1 ex. a tvrdošovce, slanisko 15. 4. 2010 v dutine topoľa, lgt. O. Majzlan. v čr ohrozený druh 
(Boháč, matěJíček, 2003). na slovensku vzácny a lokálny druh, zaradený do kategórie vU 
(holecoVá, Franc, 2001).

Omalium imitator Luze, 1906
Druh je známy len zo slovenska, Maďarska, rumunska a Fínska. O jeho bionómii nemáme 
podrobnejšie informácie. tento druh nie je uvedený v novom kľúči stredoeuropských 
drobčíkov (aSSing, Schülke, 2012). rouBal  (1930) uvádza tento druh z okolia Bratislavy. 
Prvý nález po 80 rokoch na lokalite svätý jur pri Bratislave 28. 5. 2010, lgt. O. Majzlan.

Phloeonomus minimus (Erichson, 1839)
v západnej, strednej a južnej Európe. Extrémne vzácny druh, ktorý bol v minulosti omylom 
zaraďovaný ku blízko príbuzným druhom Phloeonomus pusillus a Phloeonomus punctipennis. 
Extrémnu vzácnosť potvrdzujú fakty: v Bavorskej štátnej zbierke v Mníchove je len jeden 
exemplár, v Poľsku sú prevažne staré, ťažko overiteľné údaje (posledný potvrdený údaj je 
z roku 1974). v čechách je druh kriticky ohrozený (Boháč, matěJíček, 2007). stenotopný 
lesný druh, žijúci pod kôrou stromov, hlavne Fagus, Quercus, Betula, Alnus, Populus. 
vyžaduje štádium, kde sa pod kôrou odumierajúcich stromov vytvára miazga. z územia 
slovenska sú známe staršie údaje (Roubal, 1930). Údaj o výskyte zo slovenska je z pohoria 
tríbeč: veľké Uherce, Drahožický potok okr. Partizánske 30. 5. 1983 (DFs 7376 d), j. Cunev 
lgt. et coll., t. jászay det. Ďalší údaj je z lokality svätý jur pri Bratislave 13. 6. 2010 v preseve 
dutiny starého stromu Castanea sativa, lgt. O. Majzlan. v čr a sr kriticky ohrozený druh 
(Boháč et al., 2007). 

Obr. 1. na pasienku pod Malými Karpatmi pri obci Kuchyňa hojný druh Emus hirtus. Foto: M. Kozánek
Fig. 1. staphylinid beetle Emus hirtus is a common species on pasture in the little Carpathians (village 
Kuchyňa). Photo: M. Kozánek
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Rugilus mixtus (Lohse, 1956)
Európský druh. stenotopný, lesný druh žijúci v zmiešaných a ihličnatých lesoch. tu v hnijúcich 
látkach, lístí, v sene, krmelcoch a pri päte starých stromov. v niektorých miestach vyhynul 
vďaka zmenám v lesnom hospodárení (Boháč, matěJíček, 2003). v čechách ohrozený druh 
(Boháč et al., 2007). na slovenska zistený na lokalite hriňová 1. 5. 2009, 1 ex.

Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Mediteránny druh, žijúci v blízkosti exkrementov dobytka. zriedkavo na zdochlinách, na 
vytekajúcej šťave stromov. na lokalite Kuchyňa pod svahmi Malých Karpát na pasienku 
dobytka veľmi hojný druh koncom apríla. Druh chránený vo vyhláške. staršie údaje z rače 
vidlička lgt. (doklad sme nevideli).

Medon ferrugineus (Erichson, 1839)
Eurytopný xerofilný druh. humikol vyskytujúci sa v zmiešaných lesoch, na okraji a preniká 
aj do bezlesných plôch (suché lúky, remízky okolo polí, atď.). tu pod kameňmi a v listovej 
opadanke. často v hniezdach drobných cicavcov (napr. Spermophilus citellus). v čechách 
citlivý druh (Boháč et al., 2007). na slovensku pravdepodobne široko rozšírený, ale nových 
údajov je málo (Majzlan, 2005, 2007, 2010). novšie údaje z lokality Ľutov – Kňaží stôl 15. 
6. 2011, 1 ex. 

Medon rufiventris (Nordmann, 1837)
stenotopný xerofilný lesný druh. hlavne v suchých lesoch a parkoch. tu žije hlavne v 
mŕtvom dreve (Pinus, Fagus) a pod hnijúcou kôrou dubov (Quercus). v čechách kriticky 
ohrozený druh (Boháč et al., 2007). nové údaje na slovensku svätý jur 6. 6. 2010, 1 ex. a 
čičov 13. 12. 11, 1 ex.

Lithocharis nigriceps (Kraatz, 1859)
Kosmopolitný druh mierneho a tropického pásma (Boháč, 1985). Eurytopný druh vyskytujúci 
sa v záhradách, na poliach, lúkach, okrajoch lesov v najrôznejších hnijúcich rastlinných 
zvyškoch. aj napriek tomu, že sa jedná o euryekný invázny druh, je dôležité sledovať jeho 
rozširovanie. novšie údaje zo slovenska, svätý jur 15. 5. 2010, 1 ex. v Malaiseho pasci. 

Hypnogyra angularis (Ganglbauer,1895) [= Hypnogyra glabra (nordman,1837)]
Palearktický druh. Eurytopný druh viazaný na listnaté lesy, ekotonálne zóny, záhrady, parky 
a nivy riek. tu žije pod kôrou starých stromov, v listovej opadanke a machu, pri päte starých 
stromov a v hniezdach obyvateľov dutín. Druh môže byť ohrozený zmenou hospodárenia 
v lesoch (Boháč, matěJíček, 2003).

Milichilinus decorus Erichson, 1839
stenotopný lesný druh žijúci predovšetkým v lužných lesoch a v nivách riek. tu sa vyskytuje 
pod kôrou stromov, v dutinách starých listnatých stromov (hlavne Quercus a Fagus). v 
čechách citlivý druh (Boháč et al., 2007). na slovensku slanisko tvrdošovce 20. 5. 2011, 1 ex.

Garopterus fulgidus (Fabricius, 1787)
Druh je rozšírený v holarktickej a Orientálnej oblasti. v strednej Európe v najteplejších 
oblastiach. Eurytopný termofil osídľujúci záhrady, ruderálne plochy, okraje polí, pieskovne 
a pod. tu pod rozkladajúcimi sa rastlinnými zvyškami, kameňmi a pod. na slovensku málo 
údajov, novšie timoradza, Pr Ľutovský Drieňovec 11. 6. 2008, 2 ex.

Philonthus spinipes Sharp, 1874
za posledných tridsať rokov prenikol do celej Palearktickej oblasti, z jej východnej časti (čína, 
Kórea, japonsko, Ďaleký východ). stenotopný koprofil žijúci na pasienkoch a ruderáloch 
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v exkrementoch alebo na hnijúcich látkach. na slovensku viacero údajov, hlavne v Podunaj-
sku už v 70. rokoch (maJzlan, rychlík, 1982). novšie údaje zo severného slovenska (tatry): 
zuberec 10. 7. 2010, 2 ex. a stará lesná 15. 6. 2010, 1 ex. v Malaiseho pasci.

Platydracus flavopunctatus (Latreille, 1804)
Eurytopný a termofilný koprofil. na veľmi teplých stanovištiach (suché lúky, nivy riek, staré 
parky a pod.). tu hlavne v truse. v čechách kriticky ohrozený druh (Boháč et al., 2007). 
Kamenica 20. 8. 2010, 1 ex. 

Ocypus olens (Müller, 1764)
Eurytopný a hygrofilný druh. vyskytuje sa predovšetkým vo vlhkých lesoch a na ich okraji, 
v nivách riek. tu pod kameňmi, v listovej opadanke a pod. zo slovenska málo konkrétnych 
údajov zo súčasnosti. Posledné údaje napríklad jurský Šúr (Majzlan, 2005), svätý jur pri 
Bratislave (Majzlan, 2010). 

Ocypus brunnipes De Geer, 1774
holarktický druh známy z najteplejších častí strednej Európy. stenotopný termofilný druh 
žijúci na lesostepiach, v dubinách a na ich okrajoch. tu pod kameňmi, v listovej opadanke a 
hnijúcich rastlinných látkach. v čechách ohrozený druh devastáciou pôvodných stanovíšť 
(Boháč et al., 2007). na slovensku viacero údajov, napríklad tvrdošovce (Majzlan, 2011). 

Velleius dilatatus (Fabricius, 1787)
Palearktický druh. stenotopný lesný druh žijúci v hniezdach sršňov. vyskytuje sa v starých 
parkoch, alejách, na povalách domov. Imága často na vytekajúcej miazge na kmeňoch stromov. 
Živí sa larvami dvojkrídlovcov. v českej republike (Boháč  et al.,  2007) i na slovensku 
(holecoVá, Franc, 2001) je zaradený do kategórie vU. nie je priamo ohrozený, zaslúži si 
však ďalšie monitorovanie. na slovensku v ostatnom čase pozorovaný v octových lapačoch: 
svätý jur, čičov, Martinský les, nPr veľký Báb pri nitre (in observ. O. Majzlan). 

Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790)
Eurytopný hygrofil. vyskytuje sa hlavne vo vlhkých lesoch, na ich okrajoch. Môže žiť aj 
na ruderáloch (maJzlan,  rychlík,  1982). tu pod kameňmi, v opadanke listov, hnijúcich 
rastlinných zvyškoch a pod. je to príklad invázneho druhu, ktorý infiltroval na naše územie 
z mediteránu. z novších nálezov napríklad: jurský Šúr (Majzlan, 2010), Kamenica nad 
hronom 15. 6. 2010, 1 ex., Ľutov 22. 5. 2009, 2 ex. (lgt. O. Majzlan). v čechách ohrozený 
ničením stanovíšť (Boháč et al., 2007). 

Quedius microps (Gravenhorst, 1847)
Európsky druh rozšírený po celom našom území. stenotopný lesný druh prenikajúci do 
starých parkov a záhrad. tu pri pätách starých kmeňov, v ich dutinách, pod kôrou a v blízkosti 
mravcov. Druh so skrytým spôsobom života. na slovensku nové údaje za posledných 
10 rokov.
Quedius scitus (Gravenhorst, 1806)
Európa a ázijská časť ruska. Eurytopný lesný druh prenikajúci do okrajov lesov, do starých 
parkov a pozdĺž nív vodných tokov. tu v dutinách stromov, pod kôrou a v blízkosti mravcov. 
novšie údaje zo slovenska napríklad jurský Šúr (Majzlan, 2010).

Quedius levicollis (Brullé, 1832) = tristis (Gravenhorst, 1802) n. nudum
Eurytopný termofil žijúci v rastlinnom opade. vyskytuje sa predovšetkým na pieskových 
pôdach brehov riek, mokradí, ale i na ruderálnych biotopoch a poliach. tu žije pod kameňmi, 
v chodbách drobných zemných cicavcov, v detrite a hnijúcich látkach. novšie údaje zo 
slovenska: jurský Šúr (Majzlan, 2010), svätý jur 13. 6. 2011 (lgt. O. Majzlan).
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Quedius balticus Korge, 1960
Eurytopný hygrofil žijúci predovšetkým v mokradiach, na slaniskách a brehoch morí 
(pieskové duny). tu sa vyskytuje v detrite a často priamo vo vode a na vegetácii. na slovensku 
uvádzaný Benediktom a Boháčom (1986). Potvrdený na slanisku v tvrdošovce 13. 8. 2003, 
6 ex. a 15. 6. 2011, 1 ex. v čechách citlivý druh (Boháč et al., 2007).

Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895 = tenuis Mulsant & Rey, 1853 resyn.
Eurytopný lesný druh žijúci v ihličnatých lesoch v machu, pod kameňmi v lístí, detrite a pod. 
novšie údaje: Kamenica nad hronom 13. 5. 2010, 1 ex., 22. 7. 2010, 2 ex. a 30. 4. 2011, 1 ex.
v čechách citlivý druh na zmeny stanovištných podmienok (Boháč et al., 2007).

Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802)
Palearktický druh. stenotopný mycetofil žijúci v listnatých a zmiešaných lesoch a prenikajúci 
do parkov a starých záhrad. tu na plodniciach stromových húb (Polyporus, Fomes, Armillaria) 
a v hrabanke pod stromami. na slovensku: jurský Šúr (maJzlan,  2010), Kamenica nad 
hronom 23. 5. 2010, 1 ex. v čechách citlivý druh (Boháč et al., 2007).

Brachida exigua (Heer, 1839)
stredná a južná Európa. Eurytopný termofil žijúci na lesostepných biotopoch, suchých 
pastvinách, okrajoch lesov a pod. tu sa vyskytuje v trsoch tráv, detrite, v machu a lístí a v 
chodbách drobných cicavcov. novší údaj na slovensku: ruské 20. 9. 2010, 4 ex. v čechách 
citlivý druh (Boháč et al., 2007).

Encephalus complicans Kirby, 1832
stredná a južná Európa. Eurytopný hygrofil žijúci na mokrých lúkach, okrajoch lesov, 
brehov vodných tokov. tu v rastlinnom opade, humusovej vrstve pôdy, v chodbách drobných 
cicavcov, v detrite, na stromových hubách a pod. novší údaj na slovensku: ruské 20. 9. 2010, 
2 ex. v čechách citlivý druh (Boháč et al., 2007).

Geostiba hcejkai Roubal, 1932 (= cejkai auct. = heinrichcejkai auct.)
Druh je známy len z južného slovenska (Štúrovo). Bližšia ekológia a bionómia druhu je 
neznáma. novšie údaje zo slovenska: trebichava – nPr Kňaží stôl 18. 4. 2007, 1 ex.

Enalodroma hepatica (Erichson, 1839)
stredná a južná Európa. stenotopný foleofil žijúci v lesoch a v chodbách a hniezdach 
drobných zemných cicavcov. nPr rokoš 14. 7. 2009, 2 ex.

Thamiaraea hospita (Märkel, 1844)
Eurytopný lesný druh, vyskytujúci sa v listnatých a zmiešaných lesoch, na ich okrajoch a 
v parkoch. na vytekajúcej miazge na duboch a v chodbách motýľa Cossus. novší údaj na 
slovensku: Kamenica nad hronom 13. 6. 2010, 1 ex. a svätý jur 15. 4. 2010, 1 ex. v čechách 
citlivý druh (Boháč et al., 2007)

Zyras collaris (Olivier, 1795)
Európa a severná afrika. stenotopný hygrofil žijúci na brehoch tečúcich a stojatých vôd, na 
mokrých lúkach a v podmáčaných lesoch. tu v lístí a machu, trsoch tráv, detrite, v blízkosti 
mravcov z rodu Lasius a Myrmica. často v náplavoch. Údaje zo slovenska: jurský Šúr 
(maJzlan, 2010), hriňová 25. 8. 2009, 5 ex.

Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1792)
Európský druh. Eurytopný myrmekofil žijúci na suchých okrajoch lesov a pasienkov pod 
kameňmi a v detrite v blízkosti hniezd mravca Formica sanguinea. často sa vyskytuje 
v podvečer na vegetácii. v niektorých oblastiach vyhynul. Pravdepodobnou príčinou 
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vyhynutia sú zmeny v lesnom a poľnohospodárskom hospodárení (Boháč, matěJíček, 2003). 
na slovensku novší údaj z lokality hriňová 15. 5. 2009, 2 ex.

Lomechusa emarginata (Paykull, 1789) 
Európský druh. Eurytopný myrmekofil žijúci na okrajoch lesov a priesekov. Preniká aj do 
ruderálných plôch v do okolia ľudských sídiel. na jar a v lete v blízkosti hniezd mravcov 
Formica fusca, na jeseň a v zime u mravcov Myrmica rubra, Formica sanguinea, Polyergus 
rufescens a Lasius ferrugineus. tu pod kameňmi, drevom, machom a v opade listov. 
v niektorých oblastiach vyhynul. Pravdepodobnou príčinou vyhynutia sú zmeny v lesnom 
hospodárení (Boháč, matěJíček, 2003).

Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) 
stredná a južná Európa, Kaukaz a Malá ázia. Eurytopný xerofil a myrmekofil žijúci v 
suchých lesoch a na ich okrajoch, v nivách riek a na suchších lúkach. tu v blízkosti hniezd 
mravcov rodu Lasius, pod kameňmi, v dutinách stromov, v lístí a machu pri päte stromov a 
pod. zo slovenska novší údaj z nPr Kňaží stôl 15. 7. 2010, 2 ex.

Haploglossa gentilis (Märkel, 1844) 
Eurytopný lesný druh žijúci v hniezdach vtákov hniezdiacich v dutinách stromov. Príležitostne 
aj u mravcov, na plodniciach húb, v opade a mŕtvom dreve v okolí starých stromov. v lesoch, 
parkoch, nivách riek. na slovensku novšie údaje z jurského Šúra 4. 8. 2009, 1 ex.

Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802
stredná a severná Európa. Eurytopný mikrokavernikol žijúci v lesoch, na lúkach, v záhradách, 
parkoch, v nivách riek a pod. v hniezdach drobných cicavcov. často tiež v rastlinnom opade, 
pod kameňmi, v detrite. nové lokality zo slovenska: liptovská teplička 22. 8. 2009, 2 ex., 
jurský Šúr (Majzlan, 2010). 

Aleochara binotata Kraatz, 1856 (= verna auct.nec Say, 1839)
Eurytopný psamofil žijúci na dunách, pieskových brehoch riek, ale i v záhradách, suchých 
poliach. tu v lístí a detrite, hnijúcich rastlinných zvyškoch, komposte. hriňová 22. 8. 2009, 
2 ex.

SÚhRN
v práci uvádzame najnovšie údaje o výskyte niektorých druhov drobčíkovitých zo slovenska. 
viaceré údaje potvrdzujú staršie nálezy, niektoré údaje sú o nových poznatkoch z populačnej 
hustoty, ohrozenosti na biotopoch. Chránené druhy ako napr. Velleius dilatatus a Emus hirtus 
majú na slovensku v súčasnosti priaznivý stav populačnej hustoty.
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