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ANOTACE 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo nastudování problematiky biologie, 

ekologie, metod studia ĉeledi Silphidae a realizace vlastního výzkumu. V dŧsledku 

prŧmyslové a těţební ĉinnosti se krajina radikálním zpŧsobem mění v krajinu hornickou a 

má na ni negativní dopad.  Těţbou se mění jak vzhled krajiny, její sloţení, a tím ovlivňuje 

výskyt jednotlivých organismŧ zde ţijících. Souĉástí práce je výzkum, ve kterém byly 

zkoumány dvě oblasti, jedna v centru města Ostravy a druhá v blízkosti Národní přírodní 

památky Landek. V obou těchto oblastech byl patrný zásah ĉlověka do krajiny, kterým 

změnil její ráz.  

V mém výzkumu bylo odchyceno 278 jedincŧ řádu Coleoptera, z tohoto poĉtu 145 

jedincŧ druhu ĉeledi Silphidae (6 druhŧ ĉeledi Silphidae). Výzkum byl proveden v prŧběhu 

měsícŧ ĉerven aţ září. Nejvíce jedincŧ jsem získala v okolí Národní přírodní památky 

Landek. Z této oblasti jsem získala celkem 271 jedincŧ řádu Coleoptera. Naopak nejméně 

jedincŧ jsem získala v parku, který je situován v centru města Ostravy, kde jsem celkem 

získala jen 7 jedincŧ řádu Coleoptera. Nejpoĉetnějším druhem byl druh Nicrophorus 

vespillo, který se vyskytoval na všech zkoumaných lokalitách, měl zde také nejpoĉetnější 

zastoupení.  

Klíĉová slova: Coleoptera, Silphidae, hornická krajina, biotop, Landek, Ostrava 

SUMMARY 

 The main objective of this work was studying the problems of biology, ecology, 

methods of study and implementation of family Silphidae own research. As a result of 

industrial and mining activities, the landscape is radically changing the landscape of 

mining and it has a negative impact.Mining is changing both the appearance of the 

landscape, its composition and thus affect the occurrence of orgnismŧ living here. The 

thesis research, which examined the two areas, one in the center of Ostrava and the second 

in the National nature monuments blízskosti Landek. In both these areas was apparent 

human intervention in the country, which changed its charakter. 

In my research, 278 individuals were captured Coleptera order of this number 145 



 

 

species of the family Silphidae specimens (6 species of the family Silphidae). The research 

was conducted during June through September. Most individuals I got around the national 

nature monuments Landek. From this area, I received a total of 271 individuals 

coleopteran.The least I've got individuals in the park, which is situated in the heart of the 

city of Ostrava, where I gained a total of 7 individuals coleopteran. The most numerous 

species was a species of Nicrophorus vespillo, which occurred at all sites surveyed, also 

had the largest representation.  

Key words: Coleoptera, Silphidae, mining landscape, habitat, Landek Ostrava  
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1 ÚVOD 

Řád Coleoptera (brouci) je nejpoĉetnějším řádem organismŧ na světě. A neustále 

jsou objevovány další, nové, ještě nepoznané druhy. Některé jsou svým vzhledem a pestrou 

barevností velice krásní a obdivovaní, příkladem mŧţe být třeba slunéĉko sedmiteĉné 

(Coccinella septempunctata), které, jak je známo, je velmi oblíbené dětmi. Naopak jiní 

nám mohu připadat nelibě, tmavě, bezbarvě aţ strašidelně. Jedinci řádu Coleoptera obývají 

nejrŧznější moţná suchozemská stanoviště na povrchu nebo i přímo v pŧdě na světě, právě 

díky jejich schopnosti přizpŧsobit se dokonale všem typŧm okolí z nich dělá tu 

nejpoĉetnější skupinu.   

Tato práce pojednává hlavně o ĉeledi Silphidae (mrchoţroutovití). Kdyţ si řekneme 

znovu název této ĉeledi, mnohým z nás se název a tím pádem celá skupina těchto broukŧ 

nemusí líbit. Ovšem kdyţ se nad tím zamyslíme, zjistíme, ţe je pro nás tato skupina broukŧ 

významná. A to přesně díky jejich potravním zvyklostem. Jelikoţ se ţiví uhynulými 

ţivoĉichy, rozkládají jeho tělo. Dekompozicí uhynulých těl organismŧ ekosystému vlastně 

prospívají. Proces dekompozice je velice sloţitý proces a pro fungování celého ekosystému 

velmi dŧleţitý. Nejen, ţe tělo slouţí jako potrava pro jiné organismy, ale také umoţňuje 

proces rozmnoţování, a to ne jen rŧzným druhŧm hmyzu, ale také škodlivým bakteriím 

a plísním. 

 Ovšem jako je tomu i u jiných druhŧ ţivoĉichŧ, také ĉeledi Silphidae se týká 

problém změn v krajině, zpŧsobených lidskou ĉinností. Jedná se o zasahování do ţivotního 

okolí lidí, ale tím i poškozování harmonického fungování celého ekosystému. 

Ať uţ mluvíme o ĉinnosti prŧmyslové, zemědělské nebo jakékoliv jiné. Kaţdý zásah 

ĉlověka 

do přírodního systému je pro organismy ĉasto nepříznivý.  

 Pokud budeme mluvit o prŧmyslových nebo zemědělských ĉinnostech, obě jsou 

doprovázeny stejnými nebo podobnými nepříznivými aţ devastujícími následky. První 

moţnost je úplná devastace krajiny, zniĉení pŧvodního ekosystému, který se v daném místě 

před zásahem objevoval. Jako příklad mŧţeme uvést hlubinnou těţbu a následující 

vytváření odpadních odvalŧ, nebo odlesňování ploch pro zisk pŧd k zemědělství. Nicméně 

z tohoto prostoru postupně vymizí veškerá fauna i flora a celý přirozený ekosystém se 

zhroutí a vymizí. S tímto spoleĉenstvem mohly být energeticky propojená také vedlejší 
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nedaleká spoleĉenstva, která vymizením tohoto prvního mohou také ztratit svou stabilitu.  

Ovšem jediným problémem není jen devastace krajiny přímo, ale také její fragmentace 

na menší ĉásti, které mohou být v dŧsledku ĉinností ĉlověka od ostatních izolované. Coţ 

vede ke ztrátě dŧleţitých vazeb s okolím, a to látkovým a energetickým přenosem. 

 V této práci jsem se zabývala problematiku týkající se ĉeledi Silphidae v oblastech 

ĉlověkem zasaţených krajin v Moravskoslezském kraji, přesněji v okolí města Ostravy. 

Souĉástí práce bylo seznámení se s touto ţivoĉišnou skupinou, jejich zpŧsobem ţivota, 

morfologií a výskytem druhŧ v ĉlověkem ovlivněné krajině. Přesněji jsem se zaměřila 

na jejich výskyt v hornické krajině. Toto seznámení bylo provedeno formou výzkumu na 

dvou lokalitách, a to v centru města Ostravy a v blízkosti Národní přírodní památky 

Landek. Odchyt byl prováděn pomocí padacích pastí umístěných v zemině. V kaţdé 

lokalitě byly umístěny 4 zemní padací pasti s návnadou. Po odchycení jedincŧ ĉeledi 

a jejich determinaci, byli opět vypuštěni do volné přírody. 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA BROUKŮ 

  V souĉasné době jsou brouci největším známým řádem organismŧ. V ţivoĉišné říši 

zaujímají více neţ 350 000 druhŧ. Nemŧţeme urĉit přesný poĉet druhŧ broukŧ. Doposud 

nejsou ještě objeveny všechny, kaţdým rokem jsou objeveny druhy nové, ještě 

neprozkoumané a nepopsané. Jejich hojný výskyt je dán jejich schopností adaptovat se 

k nejrŧznějším podmínkám prostředí. Například velmi suchá stanoviště mohou osídlovat, 

protoţe na těle mají silné krovky a celkově zpevněné tělo, které zabraňuje velkému úbytku 

vody z těla. Dŧleţitým faktorem ovlivňujícím jejich rozšíření je schopnost létání, které 

umoţňuje jednoduché rozšiřování jedincŧ na vhodná, ještě neosídlená stanoviště, nebo 

naopak jim dává moţnost rychlého úniku při náhlé, ale i postupné změně podmínek 

(HŦRKA, 2005). 

 2.1. Základní morfologie brouků 

 Od ostatních druhŧ hmyzu jsou brouci poměrně snadno rozpoznatelní. Jejich tělo 

je pevné, ve většině případŧ pokryté silnou kutikulou. Jejich tělo je tvořeno třemi ĉástmi, 

které jsou dobře rozeznatelné, a to hlavou, hrudí a zadeĉkem.  Hlava je většinou znatelně 

oddělená od zbytku těla. Za hlavou se vyskytuje štít, který shora kryje předohruď a jsou na 

něj připevněny elytry (krovky), které kryjí další ĉást hrudníku a téměř celý zadeĉek. Elytry 

jsou tvořeny silně sklerotizovanými křídly prvního páru, které chrání druhý pár blanitých 

křídel slouţící k létání a většinou i zbytek těla. Křídla druhého páru jsou v klidu pod elytry 

sloţitě poskládána. Někdy mohou být také zakrnělá. Nohy mají na kaţdém ĉlánku těla 

v poĉtu jednoho páru, na konci mají ve většině případŧ 5 chodidlových ĉlánkŧ. 

Na posledním chodidlovém ĉlánku jsou 2 drápky. Zadeĉek nese rozmnoţovací ústrojí 

a je chráněn elytry (ZAHRADNÍK, 2008). 

Rozměry broukŧ jsou rŧzné. Existují druhy, které jsou velké sotva 0,5 mm, jiné 

svou délkou mohou přesahovat 60 mm. Největším evropským druhem brouka je roháĉ 

obecný, který mŧţe být delší neţ 75 mm. V některých ĉeledích se mohou vyskytovat pouze 

malé druhy a v jiné se soustřeďují například druhy velkých rozměrŧ (ZAHRADNÍK, 

2008). 
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U mnoha druhŧ je zbarvení těla nevýrazné, mohou být celkově hnědí aţ ĉerní, 

mohou také mít světlejší tykadla a konĉetiny. U jiných, barevných, druhŧ je zbarvení dáno 

pigmenty nebo lomem světla. Interferenĉní zbarvení je známo například u krascŧ 

(Buprestidae), kteří se mohou pyšnit kovově zářícími barvami. Mezi brouky se objevují 

i takové druhy, které mají dva typy zbarvení: štít mŧţe být zářivě kovový a krovky 

pigmentózní. Jedinci téhoţ druhu nemusí mít v případě opaĉného pohlaví stejné zbarvení 

(ZAHRADNÍK, 2008). 

(ZAHRADNÍK, 2008) 

Obrázek ĉ. 1: Stavba těla brouka 

A Schéma stavby brouka shora 

 1 – mandibula (kusadlo), 2 – labrum (svrchní pysk), 3 – palpus maxillaris (makadlo ĉelistní), 

4 – antenna (tykadlo), 5 – clypeus (ĉelní štítek), 6 – frons (ĉelo), 7 – sloţené oko, 8 – vertex (témě), 

9 – tempus (spánek), 10 – pronotum (štít), 11 – scutellum (štítek), 12 – elytra (korvka), 13 – přední chodidlo, 

14 – střední chodidlo, 15 – zadní holeň 

 

B Schéma stavby brouka zespodu 

 1 – labrum, 2 – mandibula, 3 – palpus maxillaris, 4 – antenna, 5 – mentum, 6 – submentum, 

7 – gula, 8 – epipleura štítu, 9 – výběţek předohrudi, 10 – epipleura krovky, 11 - zadní kyĉel, 12 – příkyĉlí, 

I-VI. zadeĉkové ĉlánky 
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(ZAHRADNÍK, 2008) 

Obrázek ĉ. 2: Stavba hlavy brouka 

Schíma stavby hlavy 

1 – lambrum, 2 – glossa (jazýĉek), 3 -  palpus maxillaris, 4 – pyskové makadlo, 5 – maxilla, 6 – madibula, 

7 – ĉást tykadla, 8 – mentum, 9 – submentum, 10 – gula, 11 – sloţené oko 

 2.2. Vývoj brouků 

  Brouci se stejně jako další velké řády vyvíjejí proměnou dokonalou. Z vajíĉka  

se vylíhne larva, která se po rŧzně dlouhé době zakuklí a z kukly poté vylézá dospělý 

jedinec, který uţ neroste. Sloţitější vývoj, kdy se vytvářejí další vývojová stádia, není 

u broukŧ příliš ĉastý. 

Samice klade vajíĉka buď samostatně, nebo ve skupinkách. Vajíĉka mohou být před 

neţádoucími vlivy zabezpeĉeny ochranným obalem. Tvar a rozměry vajíĉek i velikost 

snŧšky u jednotlivých druhŧ znaĉně kolísají. Některé mají vajíĉka kulaté, jiné válcovité, 

oválné nebo vřetenovité. Jak tvar, tak i délka kladení vajíĉek se u jednotlivých druhŧ 

broukŧ liší, některé druhy kladou jen několik dnŧ, jiné potřebují dobu podstatně delší. 

 Larva se líhne z vajíĉka především v závislosti na příznivé teplotě a vlhkosti okolí. 

Někdy mŧţe k líhnutí dojít během několika hodin nebo týdnŧ. U druhŧ, které ve stavu 

vajíĉka přezimují, probíhá líhnutí aţ po několika měsících od nakladení. Larvální stádium 
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je jediné, stádium, ve kterém jedinec roste, po vylíhnutí se uţ brouk nijak nemění 

(ZAHRADNÍK, 2008). 

 Rŧstu hmyzu je nesouvislý, to se týká hlavně sklerotizovaných ĉásti těla, protoţe 

tuhá pokoţka limituje rozpětí těla.  Velikost vzrŧstu je zaloţena na svlékání, 

to je pravidelné. V urĉitých ĉasových úsecích vzniká nová pokoţka, která je vţdy o něco 

větší, neţ byla předtím. Tímto nárŧstem dochází k uvolnění pokoţky staré. Zvětšování 

rozměrŧ těla je omezeno pouze na toto období bezprostředně  po svlékání, neţ se pokoţka 

zpevní  

a ztvrdne. Nárŧst těla ovlivňuje zásobování potravou, teplota, fyzické poškození, také 

mŧţe se lišit mezi samci a samicemi druhu (GULLAN,CRANSTON, 2005).  

 Ústní ústrojí mají larvy i dospělí jedinci kousací. Toto ústrojí zahrnuje jeden pár 

kusadel, ĉelistí s makadly, svrchní a spodní pysk s makadly. Tykadla mohou být rŧzně 

utvářená, nejjednodušší případ představují 11ĉlenná nitkovitá tykadla, ĉasto mohou být 

také vějířovitá, pilovitá a paliĉkovitá. Na hlavě se objevují jednoduchá nebo sloţená oĉka 

(HUDEC et. al., 2007).  

 Brouci dokázali osídlit všechna prostředí, kromě moří, proto je jejich biologie 

velmi rozmanitá. Ţijí v horách, jeskyních, na pouštích, ve stojatých i tekoucích sladkých 

vodách. Některé druhy jsou vázány na rostliny nebo houby, jiné jsou dravé nebo ţijí 

na organických zbytcích. U některých druhŧ dospělec přijímá potravu jen malé míře nebo 

vŧbec, potravu poţívá pouze larva. Tato situace nastává většinou u býloţravých druhŧ, 

jejichţ larvy ţijí několik let, na rozdíl od dospělcŧ, kteří přeţívají pouze několik dnŧ 

aţ týdnŧ. Dospělci kladou vajíĉka nejĉastěji na jaře a v létě, ze kterých se líhnou larvy, 

larvy se po dokonĉení rŧstu zakuklí, poté se z ní v teplém období vylíhne dospělý jedinec, 

který se ve stejné sezóně ještě i rozmnoţí ( HUDEC et. al., 2007). 

2.3. Způsob ţivota nekrobiontních brouků 

Mrtvá těla obratlovcŧ i větších bezobratlých, poskytují bohatý potravní zdroj 

s vysokým obsahem bílkovin. Tyto zdroje jsou vyuţívány jak specializovanými, tak 

i sekundárními nekrofágy. Tyto těla představují také vhodné prostředí pro reprodukci 

některých druhŧ, charakteristickou nestálostí v ĉase a prostoru. Z toho vyplývá řada 

adaptací u dekompozitorŧ. Nejvýznamnější představují 1) schopnost velké disperze, 2) 
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krátké ţivotní cykly a 3) morfologické a fyziologické adaptace slouţící k vyhledání mršin 

a k případnému přeţívání uvnitř jejich těl (KOĈÁREK, 2001). 

 Dekompozice mršin je definována jako rozklad odumřelých těl organismŧ. 

Je to dezintegrace organického materiálu a jeho přeměna biologickými a fyzikálními 

procesy. Proces dekompozice vrcholí v okamţiku, kdy je komplex energeticky bohatých 

molekul rozkládán na CO2, H2O a minerální sloţky. Organický materiál je díky 

konzumentŧ zaĉleněn do těl konzumentŧ a producentŧ, rozloţen spoleĉně s jejich 

exkrementy a vrací se zpět do těl konzumentŧ. Tento systém je pro stálý chod ekosystému 

nezbytný, jelikoţ hmota je zde limitovaná (KOĈÁREK, 2001). 

 Bezobratlé navštěvující mršiny mŧţeme rozdělit na ĉtyři základní trofické skupiny: 

nekrofágy, saprofágy, predátory (nebo parazity) a ostatní. Nekrofágy zastupují druhy 

výhradně potravně vázané na mršiny. K saprofágŧm náleţí druhy asociované s rozkládající 

se organickou hmotou. Predátory jsou pak druhy, které se váţí na předcházející 

dvě skupiny a mezi ostatní patří druhy, které se na mršinách vyskytují jen náhodně 

(KOĈÁREK, 2001). 

 Během rozkladu uhynulých těl dochází ke změnám chemických i fyzikálních 

vlastností mršiny, jednotlivé fáze í charakteristický prŧběh změn sloţení nekrobiontŧ. 

Těchto vědomostí se vyuţívá především v kriminalistice a soudním lékařství (WOLFF et 

al., 2001). 

  Podle REEDA (1958) rozlišujeme 5 stupňŧ rozkladu: 

1. fresh (ĉerstvý) = je znám specifický zápach ĉerstvě uhynulého ţivoĉicha, tělo je 

ovšem stále bez viditelných známek rozkladu 

2. bloated (nafouklý) = tělo se zaĉíná nafukovat – uvolňují se z ní plyny 

při anaerobním rozkladu uvnitř těla, tekutiny se rozlévají z tělních otvorŧ 

3. active decay (aktivní rozklad) = na těle jsou vidět praskliny, dochází k aerobním 

rozkladným procesŧm a zaĉínají v trsech odpadávat chlupy z těla, roste aktivita nekrofágŧ 

4. advance decay (pokroĉilý rozklad) = rychlý úbytek hmotnosti, který je podporován 

vrcholovou aktivitou much a znaĉného odvodu tělních tekutin z organismu do pŧdy skrz 

popraskanou pokoţku 

5. dry (suchý) = zŧstávají mumifikované a suché zbytky kostí, kŧţe, chlupŧ a šlach, 
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zřetelný plesnivý zápach, muší larvy uţ nejsou na těle přítomny (REED, 1958). 

Rozklad mrtvých těl probíhá v závislosti na mnoha faktorech. Tyto faktory mŧţe 

rozdělit na dvě skupiny: 

1. vlastnosti mrtvého těla: stáří ţivoĉicha, pohlaví, druh, váha, tuĉnost, zdravotní stav 

před smrtí, příĉina smrti, velikost těla, ochlupení – jeho hustota, zbarvení atd. 

2. vnější faktory: ĉas, roĉní doba, vlhkost, teplota, proudění vzduchu, přístup vzduchu, 

vlastnosti a kvalita podkladu, zastínění nebo sluneĉní expozice, přítomnost bakterií, plísní, 

hub. Změnou vnějších podmínek dochází ĉasto k zastavení některých rozkladných 

pochodŧ, a rozklad pak pokraĉuje jiným směrem, neţ zaĉal (KOĈÁREK, 2001). 

 Rozkladné procesy mohou probíhat v několika směrech, a to jako hniloba, 

saponifikace nebo mumifikace. Po ukonĉení rozkladu nastává tlení, během kterého jsou 

zbytky těla zcela zlikvidovány. 

 Hniloba je zpŧsobena bakteriemi, které se dostávají do celého těla ze zaţívacích 

traktŧ, i bakterií napadajících mrtvý organismus zvenku. Při pochodech hniloby vznikají 

plyny, které napínají kŧţi, takţe těl je nafouklé. Také je z těla vytlaĉována hnilobná 

tekutina. Tato tekutina je vazká, hnědá aţ šedohnědá, řídká a má charakteristický, obtíţný 

popsatelný, nepříjemný zápach.  K úplnému dokonĉení hnilobného procesu je nezbytná 

spoluúĉast larev much a dostateĉná vlhkost (KOĈÁREK, 2001). 

 Saponifikace je provázena vznikem sýrovité, mazlavé, hnědě aţ šedě zbarvené, 

nepříjemně páchnoucí hmoty z měkkých ĉástí těla. K tomuto procesu dochází 

za nedostateĉného přístupu vzduchu dovnitř těla. Většinou, kdyţ nebyla rozrušena kŧţe, 

ta pak vyschla a zabránila tak vstupu vzduchu do těla. Většinou pak zbývá jen kostra 

s vyschlou kŧţí, která poté ve vlhku podléhá rozkladu plísněmi a bakteriemi (KOĈÁREK, 

2001). 

 Mumifikace nastává za dostateĉně vysoké teploty na suchých místech 

s dostateĉným prouděním vzduchu a sluneĉní expozicí. Při mumifikaci je zachován tvar 

i celistvost těla při jeho úplném vyschnutí. Mumifikace celého těla je vzácná, většinou 

dochází k mumifikaci ĉásteĉné, které předchází, nebo při které probíhá rozklad měkkých 

ĉástí hnilobným procesem (KOĈÁREK, 2001). 

 Při rozkladu těla, dochází k urĉitým změnám a to chemických i biologických, toho 
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se vyuţívá v soudní lékařství. V kaţdé fázi rozkladu má tělo specifické sloţení. 

K posouzení stáří mrtvého těla je potřeba znát všechny druhy nekrobiontních broukŧ a brát 

v úvahu také změny teplot, které mohou tyto odhady ovlivnit (GULLAN, CRANSTON, 

2005). 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČELEDI SILPHIDAE 

  Z celého světa je známo asi 250 druhŧ ĉeledi Silphidae. Rozšíření druhŧ 

mrchoţroutovitých je na území Ĉeské republiky široké, mŧţeme je nalézt na vyhovujících 

biotopech po celém území. Na území Ĉeské republiky se vyskytuje 23 druhŧ (RŦŢIĈKA, 

1993).  

 Brouci z ĉeledi Silphidae zahrnují středně velké (naši zástupci 8-30 mm), oválné aţ 

mírně protaţené a více nebo méně zploštělé brouky (HŦRKA, 2005). Ĉasto mají tmavé, 

ĉerné aţ ĉernohnědé zbarvení, jen zřídka se vyskytuje zbarvení světlé. Některé druhy mají 

na krovkách ĉervené aţ oranţové skvrny (ZAHRADNÍK, 2008). Jsou děleni 

do 2 podĉeledí, a to Silphinae a Nicrophorinae. Hrobaříci se vyznaĉují dobře vyvinutým 

ĉichem a slétávají se ĉasto z velké dálky k mršinám, které pak zahrabávají. (HANZÁK, 

MOUCHA, ZAHRADNÍK, 1979). Tato ĉeleď zahrnuje celosvětově 175 druhŧ, v Ĉeské 

republice se jich vyskytuje 25 (HŦRKA, 2005). 

 Jsou funkĉně dŧleţitou a nezastupitelnou sloţkou v ekosystému lesa i volné krajiny. 

Mají totiţ hygienickou dekompoziĉní funkci. Ĉeský název mrchoţroutovití nám 

prozrazuje, ţe jde o brouky ţijící na mršinách. Zde však tráví svŧj ţivot jen některé druhy. 

Jiní jsou býloţraví a okusují rozmanité rostliny. Mohou se vyskytovat také v lesních 

houbách. Mnozí jsou dravými brouky, pronásledují například hlemýţdě, kterými se ţiví 

(HANZÁK, MOUCHA, ZAHRADNÍK, 1979). 

 3.1. Morfologická charakteristika čeledi 

 Tělo je většinou oválné, ploché nebo mírně klenuté. Většina druhŧ má velikost 

od 10 mm do 25 mm. Barva těla bývá tmavá, ĉerná nebo hnědá.   

 Hlava (caput) bývá mírně protáhlá, kusadla jsou silná a někdy zakonĉená dvěma 

zuby. Obvyklé jsou dva typy makadel (palpus), a to ĉtyřĉlenná ĉelistní anebo tříĉlenná 

pysková. Horní pysk (labrum) je na okraji ĉasto pokryt hustými a dlouhými brvami. 

Tykadla (antene) umístěné nad kusadly mohou být kyjovitá nebo zakonĉená kulatou 

paliĉkou. Oĉi jsou velké, obvykle vystupující do stran (ŠUSTEK, 1981). 

 Oválný, polokruhovitý nebo ĉtvercovitý štít (pronotum), zřídka srdĉitý, je většinou 

holý na rozdíl od spodní strany těla, která je pokryta chlupy. 

 Celý zadeĉek (abdomen) pokrývají krovky, někdy mohou být uťaté. Na krovkách se 
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ĉasto vyskytují tři podélná ţebra, řidĉeji jsou pokryty teĉkami. Pod krovkami jsou skryty 

vyvinutá blanitá křídla. Zadeĉek (abdomen) se skládá z šesti, někdy z pěti, pohyblivých 

ĉlánkŧ. Okraje ĉlánkŧ jsou pokryty krátkými štětinkami (ŠUSTEK, 1981). 

 Kyĉle (coxa) jsou zpravidla velké. Příkyĉlí mohou být na straně trnovitě 

prodlouţena. Zadní stehna (femur) mohou být u samcŧ zesílená. Holeně (thibia) 

jsou u některých druhŧ přizpŧsobeny k hrabání. Chodidla (tarsus) mají pět ĉlánkŧ 

a u samcŧ jsou přední a ĉasto i zadní chodidla rozšířená. Spodní strana tarsu bývá hustě 

ochlupená (ŠUSTEK, 1981). 

 Samci mají obvykle více rozšířené ĉlánky na předních nohou oproti zadním, 

zatímco samice mají segmenty předních nohou podobné nohám zadním nohám (PECK, 

1990).  

  Larvy mají tmavé zbarvení, a to ĉerné nebo hnědé. Caput bývá malá s ústním 

ústrojím směřujícím dopředu. Antena jsou sloţena ze tří ĉlánkŧ. Nohy jsou krátké, poslední 

pár je delší neţ první dva páry. Zadeĉek se skládá z deseti ĉlánkŧ, na posledním ĉlánku 

se vyvíjejí dvouĉlenné urogomfy. Larvy ĉeledi Silphidae mŧţeme tvarově rozlišit 

na dvě skupiny odpovídající vnitřnímu ĉlenění ĉeledi. Larvy skupiny Nicrophorini a larvy 

Necrodini a Silphini (ŠUSTEK, 1981). 

3.2. Vývoj jedince 

 Dospělá samice klade vajíĉka pod mrtvolu. Zbarvení larev je většinou tmavě hnědé 

nebo ĉerné. Zárodeĉný vývoj trvá asi 5 dní. Vylíhlé larvy samice zprvu krmí. Sedí přitom 

v dříve vybudovaném potravním otvoru a láká larvy k sobě. Larvy se zaĉnou soustřeďovat 

kolem ústního ústrojí samice, ze kterého sají natrávené maso. Krmení se opakuje obvykle 

po intervalu 10 aţ 30 minut. Larvy rostou velmi rychle a uţ po 7 hodinách dokáţou svou 

hmotnost aţ zdvojnásobit. Po druhém svlékání se uţ krmí samostatně. Larvální stádium 

trvá přibliţně po dobu jednoho týdne, stádium kukly zhruba dva týdny (ŠUSTEK, 1981). 

 Během roku mají mrchoţroutovití jednu aţ tři generace, délka a poĉet generací 

je dán velikostí druhu. Malé druhy mají více generací a vyvíjejí se rychleji neţ druhy 

větších rozměrŧ (ŠUSTEK, 1981). 
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 3.3. Způsob ţivota 

 Ĉeleď Silphidae mŧţeme rozdělit na ĉtyři trofické skupiny. První skupinou 

jsou druhy, které si zachovaly svou pŧvodní masoţravost a ţijí  výhradně jako predátoři. 

Patří zde Xylodrepa quadripunctata (Thomson, 1859), Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758), 

Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775) a Necrophilus subterraneus (Dahl, 1807). 

 Druhou skupinu tvoří druhy pantofágní, tedy druhy ţivící se jednak lovem 

drobných ĉlenovcŧ, jednak mrtvými těly rŧzných drobných ţivoĉichŧ. Někteří se ţiví také 

rostlinou potravou. Zde se řadí zástupci rodŧ Silpha. 

 Třetí skupinu představují výhradně druhy nekrofágní. Patří zde zastupci rodŧ 

Thanatophilus, Oiceoptoma, Necrodes a Nicrophorus. 

  Ĉtvrtá skupina zahrnuje druhy fytofágní, kde patří druhy  rodu Aclyptea. 

 U nekrofágních druhŧ se setkáváme se silnou mezidruhovou a nitrodruhovou 

konkurencí. Jedinci se na mršinách vzájemně vytlaĉují, napadají a poţírají. Nekrofágové 

kladou vajíĉka přímo pod mrtvolu, kde larvy i imaga ţijí. Potravní konkurence 

je omezována také teplotními nároky jednotlivých druhŧ a typy upřednostňovaných pŧd 

(ŠUSTEK, 1981). 

 Mršiny slouţí pro tyto brouky jako potrava pro ně samé a pak také pro budoucí 

potomstvo (ŠUSTEK, 1981). Pokud na mršinu slétne více jedincŧ stejného pohlaví, 

dochází k boji mezi nimi, dokud nezŧstane jen jeden z kaţdého pohlaví (BARTLETT, 

1987). Samec láká samice sexuálním feromonem. Samec a samice spolupracují 

na pohřbívání mrtvého těla, a aktivně ho brání před ostatními útoĉníky a příslušníky jiných 

druhŧ Nicrophorus (EGGERT, SAKALUK, 1995). Nakonec zŧstane na mrtvém těle 

většinou jen samiĉka, která sameĉka vyţene po dokonání všech zahrabávacích pracích. 

Samiĉka naklade vajíĉka do chodbiĉek blízko mršiny a teprve pak se sama nasytí. 

Prokousne pokoţku mrtvého zvířete a vyluĉuje zvláštní látku, rozkládající ţivoĉišnou tkáň 

(HANZÁK, MOUCHA, ZAHRADNÍK, 1979). 

Velikost a hmotnost dospělce závisí hlavně na mnoţství přijaté potravy během 

larválního vývoje (GIBBS, 2008). Představují ale jen velmi krátkodobý a nepravidelně 

rozmístěný zdroj. Na základě rychlosti rozkladu potravního zdroje si vybudovaly 

jednotlivé skupiny mrchoţroutŧ specifickou potravní strategii. Brouci z rodu Nicrophorus 
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zaĉínají nalétávat na mrtvolu krátce po smrti ţivoĉicha, nálet je nejintenzivnější na zaĉátku 

rozkladu a trvá aţ do jeho pokroĉilého stádia. Na rozdíl od hrobaříkŧ jsou ostatní brouci 

z ĉeledi mrchoţroutovitých (u nás např. druhy z rodŧ Silpha, Thanatophilus 

nebo Oiceoptoma) přitahováni podstatně staršími mršinami (ŠÍPKOVÁ, RŦŢIĈKA, 

2009).  

 3.4. Význam mrchoţroutů pro ekosystém i člověka 

 Zpŧsob ţivota a potravní vztahy mrchoţroutŧ nám prozrazuje jejich hygienický 

a epidemiologický význam. Urychlují rozklad mrtvých těl organismŧ a tím i jejich 

odklizení z pŧdního povrchu. Likvidací mršin zabraňují moţnostem šíření 

choroboplodných zárodkŧ do okolí. Tato skuteĉnost je zvláště dŧleţitá u vyhynulých 

nemocných zvířat (ŠUSTEK, 1981). 

 Významný je mrchoţrout Xylodrepa quadripunctata (Schreber), ţiví se housenkami 

motýlŧ, sniţuje tím populaĉní hustotu některých škŧdcŧ. Na rozdíl od ostatních 

karnivorních druhŧ mrchoţroutovitých. Jak jiţ bylo řeĉeno, rod Silphidae se podílí 

na dekompozici mrtvých těl (ŠUSTEK, 1981). 

 Druhy Aclypea opaca (Linnaeus) a Aclypea undata jsou jedninými pro ĉlověka 

škodlivými druhy mrchoţroutovitých. Jsou to druhy polyfágní, kteří oţírají listy bylin. 

Později přecházejí na cukrovou řepu. Ve střední Evropě pŧsobí váţnější škody pouze 

Aclypea undata (ŠUSTEK, 1981). 

 3.5. Ekologické faktory ovlivňující výskyt čeledi Silphidae 

  O vertikálním rozšíření mrchoţroutovitých není známo mnoho údajŧ. Druhy rodu 

Nicrophorus interruptus (Stephens, 1830), Nicrophorus vestigator (Herschel, 1807), 

Nicrophorus germanicus (Linnaeus, 1758), Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767) 

a Aclypea opaca (Linnaeus, 1758) se vyskytují převáţně v níţinách, mohou zasahovat 

aţ do středních poloh. Naopak druhy Silpha tyrolensis  (Laicharting, 1781),  Aclypea 

alpicola (Küster, 1847), Silpha carpathica (Reitter, 1901) a Silpha austriaca (Otto, 1891) 

se váţou výhradně na horské polohy. Ostatní druhy mají širokou ekologickou valenci 

(ŠUSTEK, 1981). 

 Snad nejdŧleţitější vlastností stanoviště je sloţení pŧdy. Menší druhy mohou 



Veronika Šimová: Ekologicko-faunistická charakteristika ĉeledi Silphidae 

 

2011  14 

 

snadněji hrabat ve vlhké pŧdě, která je bohatá na organický materiál, ta je typická pro 

jehliĉnaté lesy. Zatímco větší druhy se mohou vyskytovat i na suchých, písĉitých pŧdách 

(SCOTT, 1998). Jedním z faktorŧ ovlivňující výskyt mrchoţroutŧ je typ pŧdy. Další faktor 

ovlivňující výskyt mrchoţroutŧ je moţnost pohyblivosti těchto druhŧ, příĉiny místního 

výskytu mrchoţroutŧ nemusí být vţdy jen ĉistě ekologické povahy. Toto ukazují na druhu 

N. Vestigator, ten byl loven na neobdělávaných, ladem leţících plochách, pokud 

poskytovaly ţivotní podmínky tomuto druhu. Za polní druh je oznaĉován také N. Vespillo 

(Linnaeus, 1758), k lesním poĉítají druhy N. Vespilloides a N. Humator. Dále pro polní 

druhy bývá atraktivní především plocha volná a nezalesněná, méně obdělávaná. Mluví 

proto o formách lesních a formách volných prostranství. 

  N. Humator ţije ve vlhkých lesích, N. Interruptus na zastíněných pŧdách s bohatým 

obsahem humusu. N. Vespillo ve vlhkých lesích a ve vlhkých otevřených prostorách, 

N. vespilloides ve středně vlhkých lesích, N. Vestigator na vyprahlých místech s pevnými 

a suchými pŧdami (NOVÁK, 1962). 

 Snad nejdŧleţitější vlastností stanoviště je sloţení pŧdy. Menší druhy mohou 

snadněji hrabat ve vlhké pŧdě, která je bohatá na organický materiál, ta je typická pro 

jehliĉnaté lesy. Zatímco větší druhy se mohou vyskytovat i na suchých, písĉitých pŧdách 

(SCOTT, 1998). 

3.6. Metody studia 

 Hmyz ţije nejen ve volné krajině, ale také v parcích, sadech, zahradách apod. 

Ĉeleď Silphidae je poĉetně rozmanitou skupinou organismŧ. U nás ţije takřka 7 000 druhŧ 

broukŧ. Odchyt nejrŧznějších ţivoĉišných druhŧ, mezi něţ patří také ĉeleď Silphidae, 

umoţňuje zkoumat biodiverzitu krajiny. Pro úspěšný lov je dŧleţité znát zpŧsob ţivota 

druhŧ, a co potřebují ke svému vývoji. Z ochranářského hlediska by se měl výzkum 

provádět na místech s velkým výskytem jedincŧ a vybírat poĉetně bohatá spoleĉenstva. 

Aby ĉastými odchyty nedošlo k ohroţení, nebo dokonce likvidaci malých spoleĉenstev. 

 Správný výběr studijní plochy je základním kamenem pro kaţdou úspěšnou studijní 

práci. Výběr plochy by se neměl zanedbávat a je dŧleţité, aby byly brány v potaz všechny 

faktory, které mohou studii ovlivnit. Je potřeba zváţit vědecké a teoretické předpoklady 

studijní plochy, zde patří její homogenita, dostateĉná velikost, ovlivnění ekosystému okolní 
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krajinou apod. (KUBÍKOVÁ, 1989). 

 K úspěšnému odchytu je třeba dobře znát aktivní období mrchoţroutŧ. Nejĉastěji 

se vyskytují v teplých jarních aţ podzimních měsících, kdy dospělci hledají vhodná místa 

pro kladení vajíĉek a vývin nových jedincŧ. Pro odchyt mrchoţroutŧ se pouţívají nejĉastěji 

padací pasti s návnadou tzv. zemních pastí. Jako návnada se pouţívá většinou syrové maso 

nebo zdechlinky drobných ţivoĉichŧ, jako jsou myši apod. Pasti se kladou v nejrŧznějších 

biotopech (NOVÁK, 1969). 

 Dle Rŧţiĉky je před výběrem vhodné metody pro sběr bezobratlých potřeba brát 

v úvahu následující kritéria: 

 výběr prostředí – předem je nutno zváţit, zda námi zvolená metoda bude pouţita 

jen v jednom, ĉi více od sebe odlišných prostředích (RŦŢIĈKA, 2001); vybraná plocha 

by měla mít pokud moţno homogenní stanovištní podmínky (DYKYJOVÁ, 1989) 

 poĉet vzorkŧ – plochu je vhodné rozdělit nejen geograficky na jednotlivá 

stanoviště, ale musíme brát v potaz i biologickou stránku stanoviště; 

 náhodnost odběru – při jednotlivých odběrech vzorkŧ, je nutno dbát na to, abychom 

neudělali metodickou chybu, zpŧsobenou např. opakovaným odběrem vzorku 

v nenáhodném pořadí ĉi rŧzným ĉasem odběru; 

 úĉinnost metody – správně urĉit, jak velký vzorek budeme muset odebrat pro zisk 

reprezentujících a nezkreslených výsledkŧ 

úroveň sledování – nutno rozhodnout, zda sledovat poĉetnost jednotlivých populací 

ve vzorcích, ĉi zda nestaĉí jen prezence jednotlivých druhŧ (z ĉasového hlediska je tento 

postup většinou mnohem rychlejší a dostaĉující) (RŦŢIĈKA, 2001). 

 Jako sběrná láhev byla, pro zjednodušení, pouţita také PET láhev, kterou jsem 

zakopala do země aţ po okraj. PET láhev jsem zhruba v polovině rozřízla a horní polovinu 

vloţila hrdlem dolŧ, do poloviny spodní a upevnila, to proto aby jedinci nemohli z pasti 

uniknout. Nádoba byla umístěna vodorovně s horním okrajem zeminy, tak aby zástupci 

mrchoţroutŧ měli moţnost zde vniknout. Do této nádoby byla uloţena návnada, tou mŧţe 

být syrové maso, které svým aroma bude jedince této ĉeledi vábit do padací pasti. 

Pro úspěšný lov je dŧleţité znát také místa nejĉastějšího výskytu, abychom získali nejlepší 

výsledky.  
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4 CHARAKTERISTIKA BIOTOPŮ ČELEDI SILPHIDAE A DOPAD 

LIDSKÉ ČINOSTI NA SPOLEČENSTVA 

 Výskyt všech druhŧ ţivých organismŧ je v dnešní době ovlivněný hlavně lidskou 

ĉinností. Kaţdé vyhynutí druhu v kontinentálním měřítku je připisován lidské ĉinnosti. 

Patří zde hony na zvěř, vysazovaní nových druhŧ, většinou hospodářských, a tím i niĉení 

pŧvodní přírodní rovnováhy, zneĉištění všech environmentálních sloţek těţbou  

a prŧmyslem (KERR, CURRIE, 1995). Většina lidských ĉinností vede k fragmentaci 

krajiny a ztrátě stability spoleĉenstev. Brouci ĉeledi Silphidae jsou v biotopech lesa 

i otevřené krajiny funkĉně nezastupitelnými organismy (KOĈÁREK, ROHÁĈOVÁ, 

2001). 

 Lidská ĉinnost, jako odlesňování nebo rozšiřování hospodářských pŧd 

má za následek zhoršování fragmentace krajiny. Vznik nových spoleĉenstev znamená 

rozpadání spoleĉenstev pŧvodních, a tím také k zániku některých druhŧ organismŧ. 

Nová vznikající spoleĉenstva ovlivňují odlišné šíření populací v rozdílném měřítku 

(BENDER, CONTRERAS, FAHRIG, 1998). 

 Fragmentace je definována jako proces, během kterého je rozlehlé stanoviště 

transformováno v několik menších lokalit izolovaných od ostatních, nebo je zcela 

nahrazeno jiným. Matrice nově vzniklé krajiny není podobná té pŧvodní (FAHRIG, 2003).   

 Je pravděpodobné, ţe stále narušování přirozených stanovišť a jejich neustálá 

fragmentace povede ke sniţování biodiverzity druhŧ. Mnoho studií ukazuje, ţe nejmenší 

druhová diverzita se vyskytuje ve městských a venkovských oblastech, které jsou silně 

zastavěné. Mnoţství druhŧ nalezených v urbanizovaném prostředí je o polovinu niţší neţ 

v přirozeném prostředí. S redukováním mnoţství ţivoĉišných druhŧ v krajině souvisí 

s redukovaným poĉtem druhŧ vegetace (McKINNEY, 2002). 

 Mezi jednotlivými více ĉi méně odlišnými stanovišti se vyskytují hraniĉní přechody 

mezi nimi. V těchto okrajových zónách se vyskytují ekotony, mohou být rŧzně široké 

a představují přechody mezi spoleĉenstvy rostlin rŧzného druhu. Pozorováním mŧţeme 

dokázat, ţe okraje mezi jednotlivými stanovišti jsou charakteristické nápadným zvýšením 

flóry i fauny. Toto zvýšení biodiverzity mŧţeme oznaĉit jako okrajový nebo liniový efekt. 

Tento efekt je zaloţen na tom, ţe některé druhy rostlin a ţivoĉichŧ mohou najít vhodné 

podmínky pro ţivot v obou prostředích, popřípadě i ve vyšším poĉtu prostředí. 
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„Edge effects“ neboli okrajový efekt, mŧţe být definován také abiotickými faktory, které 

jsou ovlivněné sousedními spoleĉenstvy a abiotickými reakcemi (ŠKODOVÁ, 2009). 

 V městských krajinách je z více neţ 80% pŧda pokryta budovami a dalšími 

stavbami, zbývajících 20% zaujímá vegetace. Tato vegetace má nízkou biodiverzitu, která 

je poškozovaná erozí, pošlapáním, neustálým zneĉištěním, rekultivací a dalšími lidskými 

zásahy ( McKINNEY, 2002). 

 Biologická rozmanitost je definována jako jeden z nejlepších popisovatelŧ stavu 

ekosystému (HUSTON, 1994). Naše souĉasné porozumění potvrzuje, ţe lidský zásah 

do ekosystémŧ podporuje vymírání druhŧ s vyššími vazbami (LAWTON, ROSENZWEIG, 

1995) neţ v minulosti, a dále rozsáhlé změny v jejich fungování (VITOUŠEK et al., 1997). 

4.1. Lesní biotopy 

 Struktura a fungování ekosystémŧ lesŧ je urĉena několika faktory, které ovlivňují 

chod procesŧ v lesním ekosystému.  Mezi tyto faktory patří regionální klima, pŧdní vody 

a ţiviny, organismy přítomné v systému, poruchy reţimu a lidské ĉinností. Například, 

regionální klima má vliv na sluneĉní energii, vlhkost z oceánŧ, ale i na lesní porost, který 

urĉuje mnoţství energie, která bude pohlcena ekosystémem a energii, která bude 

k dispozici na přeměnu v teplo. Typem hornin urĉují ţiviny, které jsou obsaţeny v pŧdě, 

ale také svým chemickým sloţením ovlivňují výskyt rŧzných druhŧ rostlin a tím i výskyt 

ostatních ţivoĉichŧ, kteří mohou být potravou pro ĉeleď Silphidae i samotnou ĉeleď. 

Většina druhŧ Silphidae preferuje spíše lesní biotopy. Dalším faktorem pak je obsah ţivin 

ovlivňující výskyt jehliĉnatých a listnatých lesŧ. Lidské aktivity mají také vliv na skladbu 

lesŧ, a to hlavně na základě sklizní a lesního prŧmyslu (CHAPIN, WHITEMAN, 1998). 

4.2. Luční biotopy 

Přestoţe většina druhŧ získaných v mé práci preferuje spíše lesní biotopy, jsou 

i druhy, které se zdrţují v otevřené krajině a na loukách, proto bch zde uvedla krátkou 

charakteristiku. 

Luĉní porosty zaujímají okolo 25% zemského povrchu země. Louky mohou chránit 

pŧdu před erozí a sníţit migraci dusiĉnanŧ a minerálŧ z pŧdy. Luĉní biotopy mají 

přirozenou schopnost řídit klimatické a hydrologické poměry, a vyjadřují tak jejich 
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dŧleţitost v krajině. Rozsáhlé vyuţívání travních porostŧ v krajině je jedním z klíĉových 

faktorŧ biodiverzity (STYPIŃSKI, HEJDUK, SVOBODOVÁ, HAKL, RATAJ, 2008). 

V horských oblastech jsou louky charakterizovány vysokou druhovou 

biodiverzitou. Většina z nich patří mezi druhově nejbohatší krajiny v Evropě. V celé 

Evropě v dŧsledku nárŧstu intenzivního vyuţívání těchto krajin, bylo pozorováno neustálé 

zmenšování těchto ploch. Horské louky se dlouhou dobu udrţovaly přibliţně na stejné 

přírodní úrovni, byla jejich znaĉná ĉást přeměněna na zemědělskou pŧdu. Některé pastviny 

prošly přeměnou na lesy (ZARZYCKI, 2008). 

Vzhledem k dnešnímu stavu pastvin a luk se zaĉaly zavádět environmentální 

programy a dohody trvale udrţitelného rozvoje, coţ znamená optimální a šetrné vyuţívání 

přírodních zdrojŧ jako je, pŧda, voda, spoleĉenstva rostlin a ţivoĉichŧ (STYPIŃSKI, 

HEJDUK, SVOBODOVÁ, HAKL, RATAJ, 2008).   

4.3. Hornická krajina 

Tato práce se zabývá hlavně hornickým typem krajiny, která vzniká v dŧsledku 

pŧsobení ĉlověka. Při hornické ĉinnosti vznikají jako vedlejší produkty nejrŧznější odvaly, 

které se okolnímu přirozenému stanovišti vŧbec nepodobají.  

  Odvaly s karbonskou hlušinou jsou tvořeny většinou pískovci a jílovitými 

břidlicemi. Pískovce jsou mnohem tvrdší a zŧstávají řadu let bez zřetelných vlivŧ 

zvětrávacích procesŧ. Jílovité břidlice se zvětrávají velice rychle, rozpadají se, udrţují 

ve zvětralině vlhkost a vytvářejí tak vhodné podmínky pro rozvoj vegetace. Nejrychleji 

takový proces probíhá ve styku horniny s ovzduším, to znamená na plošinách a svazích 

(MAJKUS, 2008) 

  Tmavá hornina je schopná znaĉné absorpce sluneĉního záření a se svou zrnitostí 

podmiňuje specifický tepelný reţim odvalu. Na místech, kde se nevyskytuje vegetace, 

dochází k prohřátí povrchu aţ přes 50°C. Tyto maximální teploty mŧţeme naměřit 

aţ do hloubky asi 10 cm. Ve větších hloubkách uţ není kolísání denních teplot tolik 

zřetelné a v hloubce 1 m se jiţ neprojevuje. Zahřívání haldy je závislé také na expozici 

světovým stranám. Jiţní a západní svahy odvalu se vyznaĉují většími teplotními rozdíly. 

Severní a východní strany jsou mnohem chladnější, jsou vystaveny niţším teplotám 

a studenému proudění vzduchu (MAJKUS, 2008). 
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  Teploty povrchu v letních měsících dosahují vysokých hodnot. Pro odvaly jsou 

typické také znaĉné výkyvy teplot ve dne a v noci a akumulace teplot ve větších 

hloubkách. Tyto specifické mikroklimatické podmínky a absorpce tepla uvnitř haldy potom 

zpŧsobují posun zamrzání povrchu haldy. Poté ale po ztrátě v létě nahromaděného velkého 

mnoţství tepla, celá halda rychle promrzne do velké hloubky. Z jara se zase plocha rychle 

oteplí a vegetace zde zaĉíná rŧst rychleji neţ v okolí (MAJKUS, 2008). 

  Vystavení svahu ke slunci znamená v době oslunění podstatné zvýšení teploty 

ovzduší nad povrchem, ale také i samotné pŧdy. Dochází tak k vytváření takzvaných 

klimatických mikrorajónŧ. Ty jsou výhodné pro existenci některých druhŧ rostlin 

a ţivoĉichŧ. Klimatické mikrorajóny prodluţují vegetaĉní období na haldě, obohacují pŧdu 

vláhou a v zimě poskytují tyto výhodné ţivotní podmínky existenci některým druhŧm 

hmyzu (MAJKUS, 2008). 

  Mikroklima je jeden ze základních ekologických ĉinitelŧ prostředí, patří mezi 

rozhodující faktory, které ovlivňují povahu celého stanoviště (MAJKUS, 1988).   
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5 MATERIÁL A METODIKA 

 Do této práce byl zahrnut také mŧj výzkum, který sem pojala pouze jako 

informaĉní souĉást bakalářské práce. Byl proveden pro lepší pochopení studia ĉeledi. 

Zkoumané území se nachází v Ĉeské republice, přesněji v Moravskoslezském kraji, v okolí 

města Ostravy. Ostravsko leţí v mírně teplé oblasti MT10.  

 Sledovala jsem 2 zcela odlišné, ĉlověkem ovlivněné krajinné typy. Výzkum trval 

v období letních měsícŧ (ĉerven aţ září). Kdy jsem tyto plochy pravidelně navštěvovala 

kaţdých 14 dní a kontrovala obsah nastraţených pastí. Pouţitá metodika je zmíněna 

v kapitole Metody studia. Termíny instalací a odběrŧ jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tab. 1: Termíny odběrŧ 

Uloţení 25. 6. 2010 9. 7. 2010 23. 7. 2010 6. 8. 2010 20. 8. 2010 3. 9. 2010 

Odběr 9. 7. 2010 23. 7. 2010 6. 8. 2010 20. 8. 2010 3. 9. 2010 17. 9. 2010 

5.1. Stručná charakteristika a lokalizace vzorkovacích ploch  

Lokalita A : Landek 

 Landek u Petřkovic je bývalou hornickou krajinou. Vrch Landeku leţí v blízkosti 

řek Odry a Ostravice v katastru městských obvodŧ Petřkovice a Lankdek. 

 Proběhl zde střednědobý revitalizaĉní program, který vznikl v roce 1996. Program 

řešil vývoj oblasti po dobu zhruba osmi aţ deseti let. Základem programu bylo v oblasti 

Landeku přispět k obnově ţivoĉišných a rostlinných spoleĉenstev. Silně zdevastované 

okolí bylo vyuţito pro vytvoření rekreaĉní oblasti. Tento program získal v roce 1999 Cenu 

Henryho Forda za obnovu ţivotního prostředí a kulturního dědictví v Evropě (LENART 

et. al., 2009). 
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Obrázek ĉ. 3: Mapa polohy Landeku (www.mapy.cz) 

Obrázek ĉ.4: Mapa uloţení návnad na Landeku (www.mapy.cz) 
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Lokalita B: Ostrava centrum 

 Plocha vyskytující se v samotném centru města Ostravy. Tato oblast je lidskou 

ĉinností zcela přeměněna, je charakteristická silně zastavěnou plochou. Výskyt jedincŧ 

je výrazně ovlivněn fragmentací krajiny. 

Obrázek ĉ.5: Mapa polohy odběrného místa v Ostravě (www.mapy.cz) 

 

Obrázek ĉ.6: Mapa umístění návnad v centru Ostravy (www.mapy.cz) 
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 5.2. Determinace 

 Determinace těchto druhŧ není obtíţná, ale některé druhy nejsou rozeznatelné 

pouhým okem a je potřeba znát detailně jejich ekologii a pro přesné urĉení pouţít 

mikroskopické zařízení. 

 Dŧleţitou souĉástí studia hmyzu je také preparace nasbíraného materiálu. Slouţí 

k determinaci jednotlivých druhŧ. Také mŧţe být pouţít k vědeckým úĉelŧm, do sbírky, 

nebo k výuce. 

 Po odlovu jednotlivého materiálu je potřeba exemplář usmrtit, k tomu se většinou 

poţívá nádoba, kterou lze také nazývat smrtiĉkou. Do této nádoby se vloţí kousek papíru, 

pokape octanem etlynatým, poté je do nádobky vloţen i úlovek, uzavře a ponechá 

se v nádobce. Mŧţeme jej zde nechat aţ 2 dny, pro uvolnění stuhlých konĉetin. 

Poté se za ĉerstva uvádějí do stálé a poţadované polohy, tedy napínají se konĉetiny, 

popřípadě křídla. K preparaci se pouţívají jemné entomologické špendlíky ĉerné barvy 

a hlaviĉkou, nejĉastěji délky 38 mm. Špendlíkem se napíchne materiál zhruba 

ve 2/3 krovek a upevní na preparaĉní desku. ĉí deska je tvořena lisovanou rašelinou. 

Na lisovanou preparaĉní desku se upevňuje list jemného tenkého papíru, aby se nezneĉistili 

a nepoškodily jemné ĉásti hmyzího těla rašelinou. Pro velmi drobné zástupce hmyzího 

řádu se však pouţívají ještě menší špendlíky tzv. minucie, dlouhé 10 aţ 25 mm, 

bez mosazné hlaviĉky. Minucie s nabodnutým hmyzem se zapichují do hranolkŧ korku, 

které se na okraji propíchnou silnějším špendlíkem. 

 K napnutému mrchoţroutovi by se měl přiloţit lokalitní lístek se všemi potřebnými 

údaji. Pokud jde o vzorek chycený v přírodě je nutné uvést lokalitu. Ulomená tykadla, 

křídla a nohy se přilepují na pŧvodní místo příslušného brouka. Při jiných opravách, jako je 

přání odřených míst na křídlech a jejich podlepování, hrozí ještě větší poškození, a proto 

by se neměli provádět. Zamaštěné preparáty mŧţeme odmašťovat v chloridu uhliĉitém, 

ĉi v benzinové lázni. Vodní skvrny, získané příliš dlouhým vlhĉením, však nelze odstranit 

(NOVÁK et al 1969). 
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6 VÝSLEDKY 

 Celkem bylo 278 jedincŧ řádu Coleoptera, z toho 145 jedincŧ druhu ĉeledi 

Silphidae, tvořených 6 druhy ĉeledi Silphidae. Nejĉastějším zástupcem byl Nicrophorus 

vespillo. Který se vyskytoval na obou zkoumaných lokalitách. Nejvíce jedincŧ jsem získala 

v blízkosti Národní přírodní památky Landek. Naopak nejméně jedincŧ bylo získáno 

z oblasti centra města Ostravy, kde jsem celkem získala jen 7 jedincŧ řádu Coleoptera, 

4 dospělce ĉeledi Silphidae. Všichni byly druh Nicrophorus vespillo. Získané zastoupení 

druhŧ je vyobrazeno v Tabulce 1. 

 Do pastí se v několika případech objevovalo také několik druhŧ střevlíkŧ a tesaříkŧ. 

Ze střevlíku sem nalezla střevlíka fialového (Megodontus violaceus, Linné, 1758), 

střevlíka zahradního (Oreocarabus hortensis, Linné, 1758) a střevlíka hajního 

(Archicarabus nemoralis, Müller, 1764). Všichni jedinci byli po determinaci opět 

vypuštěni do volné přírody. 

Tabulka 1.: Výskyt druhŧ v jednotlivých lokalitách 

Druh Landek Centrum Ostravy 

Oiceoptoma thoracium 16 0 

Silpha obscura  8 0 

Thanatophilus sinuatus 25 0 

Nicrophorus germanicus 21 0 

Nicrophorus humator 12 0 

Nicrophorus vespillo 59 4 

 

 Výsledky více rŧzných výzkumŧ, v dřívější době dokazují, ţe na Landeku ţije 

fauna broukŧ s nadregionálním významem (NPP Landek, 2009). 
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Graf 1: Srovnání poĉtu nalezených druhŧ ve zkoumaných lokalitách 

 

 

 

 

Graf 2: Srovnání poĉtu nalezených druhŧ  
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7 SHRNUTÍ A DISKUZE 

 V dnešní době je velkým problémem přeměna krajiny ĉlověkem. Tyto zásahy 

se většinou projevují změnou stanovišť a případnou fragmentací krajiny, která potom 

stěţuje ţivot mnoha druhŧm. Mezi tyto druhy patří také ĉeleď Silphidae.  Například 

vezmeme například v úvahu to, ţe mršiny nalézají díky svému vynikajícímu ĉichu. Aby 

mršinu ucítili, musí se k jedinci dostat typický zápach mrtvého těla, který je transportován 

větrem. Zde nastává problém, pokud je krajina ovlivněná ĉlověkem například vysokou 

zástavbou.  

 Ztráta stanoviště a fragmentace biotopu vede k celkovému sníţení biologické 

rozmanitosti.  Fragmentace krajiny ĉasto ovlivňuje spoleĉenstva malých savcŧ, coţ má 

za následek sníţení mnoţství mršin v krajině a tím i ovlivnění reprodukce mrchoţroutŧ.  

Pokud se disturbanĉní poruchy s následnou ztrátou stanoviště vyskytují v dostateĉně široké 

oblasti, mají úĉinky, které se silně projevují na výskytu ţivoĉišných spoleĉenstvech 

v globálním měřítku. Tyto úĉinky mohou být zvláště závaţné pro druhy Nicrophorus, které 

potřebují relativně měkkou pŧdu pro zahrabávání mrtvých těl, proto jsou obvykle omezeni 

na konec sukcese (CREIGHTON, et al. 2008). 

Metodou padacích pastí byly mezi odchycenými druhy ĉeledi Silphidae zastoupeny 

pouze nekrofágními druhy, které jsou lákány rozkládajícím se masem. Druhy jiných 

trofických skupin pouţitou metodikou při mém pozorování nebyly zjištěny. V některých 

případech ovšem mohou být zaznamenány pouze náhodné úlovky druhŧ Phosphuga 

atrata. Phosphuga atrata je masoţravý druh mrchoţrouta ţivící se zejména drobnými 

druhy plţŧ. Do pastí s návnadou rozkládajícího se masa padá nicméně zcela výjimeĉně 

(KOĈÁREK, BENKO, 1997). Z vlastní zkušenosti si myslím, ţe pasti je vhodné vybírat 

zhruba jedenkrát za 14 dní, kdy také vloţíme novou návnadu. Na kterou získáme další 

druhy. 

Při instalací prvních pastí jsem měla problém s odhadem, jak padací past efektivně 

chránit proti dešti nebo jiným neţádoucím ţivoĉichŧm. Tenhle jsem ovšem vyřešila rychle 

správným uchycením stříšky a umisťováním pasti na vrch svahu. Dalším problémem byl 

odhad mnoţství masa, které bych měla do pasti umístit. Vše bylo postupně vyřešeno 

následujícími instalacemi pastí nových. 

V prvních měsících výzkumu sem získávala méně druhŧ neţ následujících 
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měsících, to bylo zřejmě dáno špatným umisťováním zemních pastí a prŧběhem zlepšující 

se technice sběru.  

V okolí Národní přírodní památky bylo nalezeno velké mnoţství jedincŧ z dŧvodu 

navrácení pŧvodní hornické krajiny do pŧvodního stavu. Druhová biodiverzita je zde tedy 

vysoká a umoţňuje výskyt mnoha ţivoĉichŧm. To se ovšem nedá říct o mé druhé 

zkoumané ploše, kde se nevyskytoval téměř ţádný vzorek. 

 7.1. Stručný komentář k vyskytujícím se druhům 

 Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) rozměry jsou 12 – 16 mm. Vyskytuje se 

v listnatých, smíšených a jehliĉnatých lesích, v zahradách i na loukách. Ţijí na tlejících 

mrtvolkách, hnijících rostlinách i na starých lesních houbách. Rozšířená v celé Evropě 

a lokálně i v Anglii a Skotsku. 

 Tento druh jsem zaznaenala při druhé kontrole padacích pastí v oblasti Landeku. 

 Silpha obscura (Linnaeus, 1758) dlouhý 13 – 17 mm. Obývá otevřenou krajinu 

i lesy v níţinách a pahorkatinách. Na jihu mŧře vstupovat aţ do alpinského pásma. 

Jako potravu vyhledává mrtvá děla ţivoĉichŧ, loví housenky, rŧzné ĉervy i hmyz. Rozšířen 

v Evropě, lokálně i v Anglii. 

 Tento druh se objevoval v menších poĉtech po celé období sběru. 

 Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) na délku má asi 12 – 22 mm. Vyskytuje se 

od jara do podzimu na okrajích polí i na mezích. Tento druh se vyznaĉuje silným 

instinktem péĉe o potomstvo. Jiţ na velké vzdálenosti cítí drobné mršiny. Vyskytuje se 

v Evropě, lokálně téţ na britských ostrovech a v Severní Americe. 

 Druh, který jsem nacházela v nejhojnějším poĉtu, také po celé období sběru. 

Vyskytoval se v obou zkoumaných územích. 

 Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767) je dlouhý 18 – 28 mm. Velikostně je 

to druhý největší hrobařík. Tento druh se vyskytuje na mršinách, rostlinách i na houbách 

v níţinných oblastech jiţ od jara. Do horských výšek nevystupují. Při objevení mršiny 

tento druh vyhání všechny ostatní přípádné zájemce o ni, pokud sami předtím neuteĉou. 

 N. humator a N. germanicus se od sebe špatně odlišovali, byl potřeba mikroskop 

a detailnější zkoumání. 
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 Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) měří asi 9 – 12 mm. Krovky mají 

na vrcholu zřetelný vnější výkroj. Vyskytují se v období od jara do podzimu, a to na 

zdechlinách všeho druhu. Je velice hojným aţ běţně se vyskytujícím druhem. V Evropě se 

vyskytuje od středomoří aţ do jíţní ĉásti Fenoskandie, běţný v Anglii a Skotsku 

(ZAHRADNÍK, 2008). 

 Tento druh jsem nalezla pouze na území Landeku, urĉen byl pomocí zkoumání 

pod mikroskopem a urĉen v závislosti na objevení výkrojkŧ na konci štítu. 

 Nicrophorus germanicus (Linnaleus, 1758) je to ĉerný, jemně a řídce teĉkovaný, 

veliký druh. Nalétává spíše na větší mršiny, dále na koňský trus, kde loví larvy 

vrubounovitých. Ţije v oblastech teplého vegetaĉníh stupně. Vyskytuje se od jara 

do podzimu. Tento druh je rozšířený v Evropě, Malé Asii, Sýrii (ŠUSTEK, 1981). 

V ĉerveném seznamu ohroţených druhŧ Ĉeské republiky, je tento druh oznaĉen 

jako zranitelný (FARKAĈ et.al. 2005). 

 Tento druh se ve vzorcích získaných na Landeku vyskytoval zcela běţně. 

V ĉerveném seznamu ohroţených druhŧ Ĉeské republiky, je tento druh oznaĉen 

jako zranitelný. 
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8 ZÁVĚR 

 Úĉelem této práce bylo nastudování ĉeledi Silphidae vyskytující se v hornické 

krajině Moravskoslezského kraje. V provedeném výzkumu bylo zjištěno celkem 6 druhŧ, 

kaţdý z nich se vyskytoval v oblasti Národní přírodní památky Landeku, na kterém byly 

hornické práce jiţ ukonĉeny. Roku 1996 vznikl střednědobý program Revitalizace Národní 

přírodní památky Landek, který byl ukonĉen v roce 2003. Po realizaci tohoto projektu byla 

oblast navrácena do přirozenější formy. Nyní se zde díky této ukonĉené revitalizace, 

na kterou teď navázal doprovodný program pro další úpravy tohoto areálu. 

 Revitalizace této plochy vytvořila podmínky pro navrácení biodiverzity jak flóry, 

tak fauny. Ovšem vegetace je zde ovlivněna předchozím vyuţíváním okolí pro těţbu, tomu 

se musela ĉásteĉně přizpŧsobit tedy i revitalizace. Výskyt ĉeledi, která se v těchto místech 

vyskytuje v bohatém mnoţství je v této krajině umoţněn jejich schopností přelétat na větší 

vzdálenosti ĉistě za potravou. Díky tomuto faktu jsem zde nalezla 6 druhŧ této ĉeledi, 

v poĉtu 141 jedincŧ.  

 Výskyt ĉeledi v městském prostředí naopak není příliš bohatý, coţ je dáno zřejmě 

vysokým procentem zastavěných ploch, neumoţňující dobré podmínky pro ţivot této 

ĉeledi a velkou rušností okolí. Dŧvodem proĉ nenalétají na mršiny, které se zde vyskytují, 

je pravděpodobně ovlivnění větru a tím přenos pachŧ vysokými budovami. 
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