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EURYTHYREA AUSTRIACA (COLEOPTERA: BUPRESTIDAE)
– NOVÝ DRUH KRASOŇA PRE FAUNU VIHORLATU
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Abstract: Golden Buprestid Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) is recorded from the
Vihorlat Mt. for the first time. Specimens were observed in surrounding of village
Remetské Hámre (East Slovakia) on Fagus silvatica.

V podmienkach Slovenskej republiky je krasoň jedľový (Eurythyrea austriaca
(Linnaeus, 1767)) považovaný za monofágny druh viazaný vývojom na jedľu
bielu (Abies alba Mill.). Žije tu v zachovalých jedlinách, kde sa pod kôrou
kmeňov vyvíja jeho larva (BÍLÝ 1977, 1989; HŮRKA 2005). Vyhovuje mu
prirodzene odumierajúce stojace drevo, no pomerne často jeho vývoj prebieha
aj v dreve ležiacom na zemi. Dospelé jedince za slnečného počasia čulo lietajú a
pobehujú na porúbanom dreve, poranených kmeňoch jedlí, polomových
pahýľoch i metrových siahoviciach. Nalietavajú aj na stojace kmene jedlí, ihličie
a pne. Do čelných strán porezaného dreva kladú samičky vajíčka prednostne
napriek tomu, že neďaleko stoja pôvodné porasty s dostatkom vhodného dreva
k vývoju larválnych štádií. Avšak v krajinách východne od územia Slovenska sa u
tohto druhu uvádzajú aj iné živné dreviny ako jedľa biela, dokonca niektoré
dreviny listnatých stromov v ktorých prebieha vývoj Eurythyrea austriaca
(ROUBAL 1936). Ale aj v Slovenskom Rudohorí som neraz pozoroval desiatky
exemplárov tohto chrobáka naletujúcich okrem jedlí aj na kmene buka lesného
(Fagus silvatica). Dokonca samičky do bukových kmeňov kládli vajíčka (GABZDIL
2009). V roku 2019 (2. júl) som sledoval ako samček Eurythyrea austriaca
krúživým letom prisadol na čerstvo zoťatý bukový kmeň ležiaci po ťažbe dreva
na zemi v katastri obce Remetské Hámre. Iba pár dní pred týmto nálezom som
na tejto lokalite zaznamenal aj druhý vzácny príbuzný druh Eurythyrea guercus,
ktorého vývoj prebieha v kmeňoch dubov. V okolí lokality nálezu sú kmene jedlí
iba sporadicky primiešané do bukovo‐hrabového porastu a najbližší súvislejší
jedľový porast je až v Národnej rezervácii Jedlinka nad jazierkom Malé Morské
oko neďaleko Veľkého Vihorlatského jazera.
Nie je vylúčené, že populácia Eurythyrea austriaca osídľujúca
najvýchodnejšie územie Slovenska má v potravnom repertoári, podobne ako
exempláre žijúce východne od nášho územia, aj drevo buka lesného (Fagus
silvatica).
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Zistenie, že napriek zásahom do
skladby lesných drevín v CHKO
Vihorlat v posledných desaťročiach,
keď z porastu rapídne ubudlo
pôvodných porastov jedle bielej, si
Vihorlatské vrchy zachovali pestrú
druhovú skladbu hmyzej fauny,
medzi ktorú Eurythyrea austriaca
rozhodne patrí, je prekvapivé
a prináša nádej na zachovanie tohto
druhu vo Vihorlate.
Rozšírenie: Severná Afrika, južná a
stredná Európa, Balkán, Ukrajina,
európska časť Turecka
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Obr. 1. / Fig. 1. Eurythyrea austriaca.
(foto / photo R. Hergovits)

