Brouci starých stromů
Staré stromy na hrázích rybníků a okolo cest nemají význam jen z historického a
krajinářského hlediska, ale hrají také velmi důležitou roli v udržování biologické diverzity
v kulturní krajině. Staré stromy, zejména pak duby, jsou vhodným životním prostředím pro
celou řadu brouků. Jsou to většinou druhy, které jsou svým vývojem vázané na stárnoucí a
rozpadající se stromy, které z našich po generace obhospodařovaných lesů téměř zmizely.
Řada druhů brouků, ale i ostatního hmyzu vázaných na tento biotop je proto v současné době
kriticky ohrožená, některé dokonce již v mnoha oblastech vyhynuly. Hráze rybníků a stará
stromořadí představují proto velmi významný krajinný prvek zajišťující jejich přežití v naší
přírodě.
Fotky:
Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) – patří mezi naše největší tesaříky. Jeho larvy žijí
silných kmenech dubů, kde vykusují široké chodby, které jsou po odumření stromu velmi
nápadné. Na Třeboňsku žije v současné době největší jihočeská populace tohoto druhu.
Páchník hnědý (Osmoderma eremita) – tento velký vrubounovitý brouk žije skrytým
životem ve velkých dutinách starých dubů a lip vyplněných vlhkým trouchem. Dospělí brouci
silně voní po pižmu.
Zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) – nápadný brouk podobný zlatohlávkům, který
s oblibou navštěvuje květy bezů a růží. Larvy žijí v dutinách starých listnatých stromů.
Zdobenec Gnorimus variabilis – je velmi skrytě žijící brouk, který opouští jen výjimečně
dubový trouch ve kterém se vyvíjí. Na celém našem území je velmi vzácný a je zákonem
chráněný (stejně jako všechny předchozí druhy).
Potemník Tenebrio obscurus – tento příbuzný potemníka moučného obývá staré suché duby
s dostatečným množstvím trouchu vhodného pro vývoj jeho larev.
Tesařík Clytus tropicus – svým zbarvením a pohybem napodobuje vosu, zahlédnout ho však
není nijak jednoduché, protože tráví většinu času v korunách dubů, kde v zasychajících
větvích probíhá jeho vývoj.
Krasec Agrilus biguttatus – jeho larvy žijí v kůře čerstvě odumřelých dubů, dospělého
brouka můžete zahlédnout nehnutě sedícího na dubové kůře.
Krasec Coraebus undatus – tento velmi vzácný brouk vyžaduje pro vývoj starší živé
osluněné duby, v jejichž kůře žijí larvy. Dospělého brouka můžete vidět v odpoledních
hodinách , kdy samice slézají z koruny a kladou vajíčka do štěrbin kůry.

