
Teplomilné druhy brouků i na Jesenicku

     Trend šíření teplomilných druhů živočichů (rostlin) lze v posledních letech pozorovat i na 
Jesenicku. Svědčí o tom nálezy hmyzích druhů, jež do nedávné doby bylo možné pozorovat a 
chytat až na druhé straně Jeseníků v rovinatých oblastech Olomoucka a Zábřežska (LEMON 
1999).
     Oxythyrea funesta (Poda, 1761) je asi 10 mm velký, tmavě hnědý zlatohlávek s bílými 
skvrnkami na štítu i krovkách. Objevuje se od května do července na květech rostlin. 
V Čechách a na Moravě se v poslední době zjevně šíří (HŮRKA 2005). V červnu 2004 byla 
v rámci jedné lokality nad Dětřichovem u Jeseníku (480 m n. m.) zjištěna populace mnoha 
desítek až stovek jedinců. Na stejných místech se hojně vyskytoval také zlatohlávek zlatý 
(Cetonia aurata), méně často zlatohlávek hladký (Potosia cuprea). Brouci byli běžní na 
okolících bršlice a rozkvetlých hlozích. Bylo zřejmé, že výskyt těchto druhů, a zejména O. 
funesta, na malé vyhraněné lokalitě (jen několik stovek metrů dál na květech stejných rostlin 
nebyl nalezen ani jeden exemplář) byl zapříčiněn přítomností vhodného substrátu, ve kterém 
se larvy zlatohlávků vyvíjejí. V tomto případě to jsou tlející a zarůstající hromady pilin. Druh 
O. funesta se na lokalitě hojně vyskytoval také v létě 2005 a 2006. V červenci 2006 byl 
nalezen jeden exemplář na Holém vrchu (750 m n. m.) nad Heřmanovicemi (okr. Bruntál), 
v červenci 2007 rovněž 1 ks při okraji lesa na úbočí Křemenáče (500 m n. m.) nad Písečnou. 
Nedávné nálezy Oxythyrea funesta v létě 2006 u osady Drakov (Heřmanovice) podrobně 
popisuje CHYBÍK (2007)
     Valgus hemipterus (Linné, 1758) je brouk rovněž z příbuzenstva zlatohlávků. Je 6 - 9 mm 
velký, černohnědý s bílou kresbou; typický zkrácenými krovkami, které nezakrývají celý 
zadeček. Jeho larvy se vyvíjejí v trouchnivých stromech. Dospělí brouci se objevují od jara do 
začátku léta na květech. V květnu 2004 byl nalezen jeden exemplář v zámeckém parku 
v Javorníku a v červnu 2006 další jedinec na louce nad Horními Hošticemi. Před rokem 2004 
nebyl pravděpodobně tento druh na Jesenicku pozorován (NOVÁK, ústní sdělení). 
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