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Abstract. Cylindromorphus� ���������
bohemicus Obenberger,
�������������������������������
1933 ��������������
is an endemic ��������������������
jewel beetle to the ������
Czech �����������������
Republic, listed
on the Czech Red List of endangered invertebrates as critically endangered. Recently, it has been found only in
north-eastern Bohemia (Žatec district), although until the 1970s it was also collected in two localities in central
Bohemia – Praha-Troja (type locality) and Sedlecké skály Nature Monument. In this paper, the recent occurrence
of this species in central Bohemia is confirmed by a new record from Roztocký háj – Tiché údolí Nature Reserve
(Roztoky u Prahy). This new locality is a former pasture with sparse grassland dominated by fescue grasses (Festuca
spp.), and seriously threatened by shrub and tree encroachment.

Cylindromorphus bohemicus Obenberger, 1933 je endemitem České republiky, imaga
jsou aktivní od května do července a obývají xerotermní stepní biotopy (Bílý 2002). Jedná
se především o rozvolněné trávníky s převažujícími kostřavami (Festuca spp.), v kterých se
brouci vyvíjí (V. Kubáň & M. Škorpík, pers. comm.). Dříve někteří autoři (Bílý 1977, 1989,
1992, 2002, Strejček 2006) uváděli tento druh z pýru prostředního (Elytrigia intermedia).
Recentně se krasec vyskytuje pouze na několika mikrolokalitách na Žatecku (Bílý 1989,
Hůrka 2005, Strejček 2006). Druh byl popsán z Pražské kotliny, z lokality Troja (Obenberger
1933, Strejček 2006), sbírán byl také ještě v 60. a 70. letech v Přírodní památce Sedlecké
skály (Strejček 1985), kde pravděpodobně vyhynul kvůli absenci pastvy stepních trávníků
a následnému zarůstání planou třešní (Strejček 2006). Nálezy z jiných míst pražského okolí
nejsou autorovi známy.
V Červeném seznamu bezobratlých je veden jako kriticky ohrožený druh (Škorpík 2005),
avšak není zařazen mezi zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny. Svah, kde byl recentní nález uskutečněn, byl dříve využíván jako pastvina a až ve
20. století došlo k jeho částečnému zalesnění (Janda 1997, Ložek et al. 2005). Dle Katalogu
biotopů se jedná o gradient biotopů T3.3 Úzkolisté suché trávníky a vzácněji zastoupenou T3.1
Skalní vegetaci s kostřavou sivou (Chytrý 2001). Tato poměrně malá fragmentovaná lokalita
je ze severní části ohrožována šířícím se a dobře zmlazujícím dubem červeným (Quercus
rubra), který je u nás nepůvodní dřevinou. Dub červený zde byl vysazen na poměrně velké
ploše a k zabránění jeho šíření na stepní trávníky je třeba ho plně eliminovat. Intenzivně se
zde rozrůstá i javor babyka (Acer campestre) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Mezi další
druhy zarůstající stepní trávník patří spontánně se šířící křoviny, jako je růže šípková (Rosa
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canina) nebo ostružiníky (Rubus spp.). Z jižní části rezervace (směrem od Přírodní rezervace
Údolí Únětického potoka) je stepní trávník ohrožován expanzí lísky obecné (Corylus avellana).
Stanoviště druhu je třeba udržovat náležitým managementem, jako je vyřezávání a prořeďování
náletu a pravidelná pastva koz nebo ovcí. Naprostá většina vyřezané dřevní hmoty by měla
být z lokality odstraněna, aby nedocházelo k eutrofizaci stanoviště. Krasec preferuje místa
s rozvolněnou vegetací kostřav, mezi jednoduché managementové opatření by mohl patřit
i sešlap stepního trávníku, kterým by docházelo k jeho rozvolňování a obnažování půdy.
Uvedený nález představuje potvrzení recentního výskytu krasce C. bohemicus v okolí
Prahy, kde byl v posledních 40 letech pokládán za nezvěstný taxon.
Studovaný materiál. Bohemia centr., Roztoky, Přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché
údolí, Krásná hora a pastvina (5852c), 4.VII.2010, 6 ex. smyk roztroušené vegetace s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a ojediněle s kostřavou sivou (Festuca pallens) na jižně
orientovaném svahu, F. Trnka leg. et det., M. Škorpík rev. et coll. Sebráno společně s 1 ex.
Cylindromorphus bifrons Rey, 1889, F. Trnka leg., M. Škorpík det. et coll.
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