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Abstract: Confirmation of occurrence and new records of the weevil Thamio-
colus kraatzi (Brisout de Barneville, 1869) in Slovakia are given. Stachys palus-
tris is reported as its host plant in Slovakia. Proposals to protection of the spe-
cies and its habitats are also listed. 
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ÚVOD

Thamiocolus kraatzi (C. N. F. Brisout de Barneville, 
1869) je nosatec s obrovským areálem rozšíření za-
hrnujícím velkou část palearktické oblasti od Špa-
nělska až po Japonsko (Colonnelli 2013). Většina 
nálezů je ovšem historických, z Asie neznáme žád-
né nové údaje a v Evropě je druh v současnosti pra-
videlně nacházen pouze v jihovýchodním Polsku, 
přestože živná rostlina (Stachys palustris) je v jeho 
areálu výskytu stále poměrně častá. Jeden recent-
ní údaj byl publikován také z Lotyšska (Telnov 
2004). Fatální úbytek nálezů v posledních deseti-
letích poukazuje na pravděpodobně vysokou citli-
vost druhu vůči změnám životního prostředí a lze 
jej považovat za dobrý indikátor původnosti a pře-
devším zachovalosti biotopů.

MATERIÁL A METODY

Nálezy byly učiněny v rámci entomofaunistického 
průzkumu Rajecké kotliny prováděného na zákla-
dě Rozhodnutí OU-ZA-OSZP1-2014/0355/Gs, vyda-
ného Okresním úřadem v Žilině, odborem starostli-
vosti o životní prostředí.

Nalezené exempláře byly vypreparovány na kar-
tonových nalepovacích štítcích, u ♂ byl zhotoven 

preparát aedeagu, který je fixován na stejném štít-
ku jako brouk pomocí pryskyřice DMHF (dimethyl 
hydantoin formaldehyde resin).

Obrázek 5 byl pořízen fotografickou metodikou 
focus stacking digitálním fotoaparátem Panaso-
nic FZ100 s reverzním objektivem Pentacon auto 
1.8/50, obrázek 6 pomocí mikroskopického objek-
tivu Meopta 6/0,15. 

V textu jsou použity následující zkratky a značky: 
♂ = samec; ♀ = samice; occ. = západní; lgt. = sbíral; 
det. = určil; coll. = sbírka; env. = okolí obce. Faunis-
tické čtverce uvedené u jednotlivých lokalit vychá-
zejí ze seznamu Lučivianska (1984).

VÝSLEDKY A DISKUSE

Thamiocolus kraatzi (C. N. F. Brisout de Barneville, 
1869)

Slovakia occ.: Šuja env. (6977), 490 m n.m.: 30. 3. 
2014, 1 ♀, R. Blažek lgt. et coll., J. Krátký det.; 13. 7. 
2014, 1 ♀, J. Krátký lgt., det. et coll.; Šuja, niva Čier-
ňanky (6977), 489 m n. m., 13. 7. 2014, 1 ♂, J. Krátký 
lgt., det. et coll.

Ze Slovenska existoval o tomto druhu dosud pou-
ze jediný starý literární údaj, který publikoval v 
některé blíže nespecifikované práci Branscik z 
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Trenčínska, a který později převzal Fleischer 
(1927–1930) a také Roubal (1937–1941). Bene-
dikt et al. (2010) vede tento druh na Slovensku ja-
ko nespolehlivě hlášený nebo doložený, jeho výskyt 
ale přesto možný.

Nečekaný nález potvrzující výskyt tohoto všeo-
becně velmi vzácného nosatce na Slovensku byl za-
znamenán na pomezí Rajecké kotliny a východní-
ho úpatí Súľovských vrchů, kde se v okolí obce Šuja 
podařilo v předjaří získat jednu samici prosevem 
zbytků vegetace v nivě jižního přítoku do Šujského 
rybníka (tento potok nemá název a v mapě správ-
covství toků nese označení 4466). Charakter loka-
lity je zachycen na obr. 1. Další dva exempláře byly 
nalezeny v obvyklé době výskytu přímým sběrem 
ze živných rostlin ve večerních hodinách. První na 
výše zmíněné lokalitě, druhý v nivě říčky Čierňan-
ky před jejím ústím do Šujského rybníka (obr. 2).

Potravně je T. kraatzi vázán na různé druhy čist-
ců (Stachys spp.) (Collonnelli 2004), na Sloven-
sku byl nalezen pouze na č. bahenním (S. palustris) 
– obr. 3 a 4. V Polsku byl brouk sbírán hlavně na vlh-
kých, méně pak i na suchých biotopech, vždy s vy-
sokým stupněm původnosti a zachovalosti. Imago 

Blažek R & Krátký J: New records of Thamiocolus kraatzi in Slovakia

žije velmi skrytě pod živnou rostlinou, úživný žír 
byl zaznamenán ve večerních a ranních hodinách 
především na spodních listech, jen zřídka brouk 
vylézá do vyšších pater rostliny. Larvální vývoj ne-
ní znám.

Lokality v okolí obce Šuja jsou zajímavé i výskytem 
v této oblasti málo rozšířené a nehojné živné rostli-
ny (Feráková 1995).

Diagnóza. Thamiocolus kraatzi (obr. 5) se liší od 
ostatních středoevropských druhů rodu prodlou-
ženou tykadlovou paličkou, která je ve většině pří-
padů žlutohnědá nebo červená (obr. 6), jen velmi 
výjimečně tmavá. Je nápadný také díky výrazné bí-
lé skvrně ve tvaru šipky v přední polovině krovek a 
výskytem zlatavých šupinek na hlavě, štítu a v zad-
ní polovině krovek u mnohých exemplářů.

Obrázek 2. Šuja, niva Čierňanky. Foto J. Krátký.

Obrázek 1. Šuja, niva potoka 4466. Foto R. Blažek.

Obrázek 4. Stachys palustris v rostlinném společenství. 
Foto R. Blažek.

Obrázek 3. Stachys palustris, detail květenství. Foto  
J. Krátký.
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ZÁVĚR

Nález tohoto brouka na pokraji vyhubení na nových 
územích kdekoliv v Evropě je z hlediska ochrany ži-
votního prostředí natolik významný, že daná loka-
lita by měla být neprodleně převedena do vhodné 
formy územní ochrany přírody s náležitým man-
agementem! Druh je ohrožen především eutrofiza-
cí a obhospodařováním lokalit, melioračními zása-
hy, a to i v širším okolí jeho výskytu a v neposlední 
řadě v současnosti narůstajícím trendem nadměr-
né intenzity kosení prakticky všech „zelených“ 
ploch, velmi často zbytečným. Toto kosení neu-
možňuje zpravidla ani první vykvetení rostlin, na-
tož pak tvorbu semen a jejich dozrání a způsobuje 
zásadní úbytek rostlinných i živočišných druhů na 
všech takto poškozovaných lokalitách.

Obrázek 5. Thamiocolus kraatzi ♀ z lokality Šuja. Veli-
kost (bez nosce) 3,0 mm. Foto R. Blažek.
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