
tum dostala do Evropy zřejmě za vydatné
pomoci člověka. První evropská lokalita se
nachází v jihovýchodním Rakousku (Štýr-
sku) nedaleko města Graz (Štýrský Hradec);
v červnu 1979 zde byla nalezena samice.
Druh byl od té doby nalézán i na dalších mís-
tech v blízkém okolí. V 90. letech byl popr-
vé doložen v Itálii a Maďarsku. V současné
době se vyskytuje na území 10 států Evropy,
včetně ČR (viz obr.). Větší počet lokalit je
znám z Rakouska, Itálie a Maďarska, na jed-
nom místě ve Slovinsku, Chorvatsku a Švý-
carsku. Nově (z let 2002 a 2003) je druh hlá-
šen i z Německa a Francie, nepotvrzené
údaje máme i ze Slovenska.

Pražská Botanická zahrada Na Slupi byla
dlouho jediným známým nalezištěm v ČR,
což je také nejsevernější lokalita tohoto
druhu na světě vůbec. V poslední době byl
nalezen na území Moravy v okolí Přerova,
Uherského Hradiště, Moravského Krumlo-
va a přímo v Brně. Nejnovější doklady po-
cházejí z pražských Vinohrad a Motola.
Záhadou však je, jak se tato kutilka vlastně
dostala právě do Prahy.

Jako velmi pravděpodobné lze označit
dvě teorie. První z nich se opírá o obrov-
skou schopnost velkých kutilek šířit se na
poměrně značné vzdálenosti (potvrzené
i u zástupců jiných rodů, např. Bembix
nebo Isodontia). První evropské lokality
druhu na území jižního Rakouska neleží
tak daleko od Prahy, severní Itálie, Švýcar-
ska či Istrijského poloostrova, že by neby-
lo možné počítat s rozšířením druhu do
těchto míst bez pomoci člověka. Navíc
tyto lokality opisují přibližně kružnici oko-
lo svého středu, jižního Rakouska. Druh se
tedy odtud mohl rozšířit sám bez přispění
člověka.

Je ale možné, že člověk v Evropě převáží
tuto synantropně žijící kutilku často z místa
na místo. Podle zjištěných hnízd v praž-
ském bytě nalepených na zadní straně
rámu obrazu by teoreticky mohla být na
jakýchkoli přenosných věcech. Člověk by
tak kutilce S. curvatum značně pomáhal
obsazovat nové lokality.

Pokud jde o vstup druhu na území Evro-
py, je téměř jisté, že byl introdukován člo-

věkem. Do Evropy bylo tímto způsobem
zavlečeno již několik druhů kutilek a všech-
ny patří do stejné skupiny. Druh Sceliphron
caementarium byl zavlečen ze Severní
Ameriky do jižní Evropy, na Ukrajinu,
a také do Austrálie a Japonska. Kutilka Cha-
lybion zimmermanni byla zavlečena ze
Severní Ameriky do Belgie a druh Isodon-
tia mexicana pocházející ze Střední Ame-
riky je dnes velice rozšířen po celé jižní
Evropě až po Švýcarsko a pravděpodobně

již žije také v Rakousku. Kutilka S. curva-
tum je však jediný druh původem z Orien-
tu či Střední Asie.

Introdukce mohla být uskutečněna více
způsoby. Zřejmě však stačí jedna oplozená
samice nebo několik málo jedinců na to,
aby vytvořili prosperující populaci. Navíc
na území střední Evropy je minimum druhů
hmyzu se stejnou ekologickou nikou, jakou
má S. curvatum, a proto druh bez jakých-
koli mezidruhových konkurenčních bojů
obsadil prázdnou niku. Do Evropy nemuse-
ly být přivezeny dospělé kutilky, naopak
pravděpodobnější se zdá, že byla dovezena
nápadná hnízda, která prostě nějakého
cestovatele či vědce zaujala.

První údaj o velké kutilce v botanické
zahradě PřF UK pochází z r. 1995 (P. Špry-
ňar). Od r. 2000 zde druh pozorovali auto-
ři, pracovníci botanické zahrady a někteří
všímaví návštěvníci. V r. 2003 byly jednotli-
vé kutilky sledovány a pozorovány s cílem
získat znalosti o sezonní a denní aktivitě,
hnízdění druhu a výskytu či absenci klep-
toparazitické zlatěnky Stilbum cyanurum.

V současné době žije v botanické zahra-
dě poměrně velká populace tohoto druhu
kutilky. Ročně má jednu generaci, dospělci
se vyskytují od poloviny května do polovi-
ny srpna. Často se sluní na dřevěném
zábradlí v okolí cestiček, samice je možné
nejčastěji pozorovat, jak sbírají bahno u po-
tůčků u skleníků. Potravu kutilek z botanic-
ké zahrady tvoří různí stromoví pavouci —
listovníci (Philodromidae) a malé druhy
křižáků (Araneidae). Samice občas vlétnou
i do místností v budovách Přírodovědecké
fakulty. Kutilka S. curvatum je teplomilný
hmyz s nejvyšší aktivitou ve slunečných
a teplých dnech.

Samotné hnízdění, jakožto nejzajímavější
životní projev kutilek, je našim zrakům
v botanické zahradě skryto, jelikož se ode-
hrává v okapech a na půdách ve velké výšce.
Horlivé hnětení stavebního materiálu hnízd
— kuliček z bahna však může každý návštěv-
ník u samic druhu Sceliphron curvatum
uvidět a nám to ukazuje, že i v dalších letech
se s tímto zajímavým živočichem budeme
na území Prahy setkávat.

Tesařík Oberea pupillata, vázaný svým
vývojem zřejmě výlučně na rostliny r. zimo-
lez (Lonicera), platí všeobecně za vzácně
se vyskytující druh. Jeho rozšíření zahrnuje
celou Evropu a pokračuje dále na východ.
V ČR se vyskytuje převážně ve středních
a východních Čechách a na střední Moravě.

Od r. 2001 pozoruji jeho výskyt v Brně,
odkud zřejmě dosud nebyl hlášen. Nejbliž-
ší publikovaná lokalita výskytu je Kuřim.
Další lokality se pak nacházejí převážně
severně od Brna, vždy ale jde o řídký
a nesouvislý výskyt.

Lokalitu jsem objevil díky požerkům ve

dřevě živné rostliny zimolezu tatarského
(Lonicera tatarica). V době výskytu do-
spělců jsem prováděl odchyt buď jedno-
tlivě, nebo sklepáváním. Výskyt tesaříka
v Brně jsem zjistil v městské části Medlán-
ky. Zimolez zde roste izolovaně, jeho křo-
viska tvoří podrost smíšeného lesa a rostou
též hojně na jeho okraji. V převážné části
okrajových keřů byly vedle čerstvých i star-
ší požerky různého data. Je proto pravdě-
podobné, že zde byla O. pupillata dosud

pouze přehlížena, i když ani možnost osíd-
lení lokality teprve v nedávné minulosti
nemohu vyloučit.

Během sedmi návštěv v době od 30. 5. do
20. 6. 2001 jsem pozoroval odhadem asi 60
jedinců, ovšem je možné i opakované regist-
rování neodchycených exemplářů. Maxi-
mální výskyt jsem zaznamenal v první dekádě
června. V r. 2002 jsem tuto lokalitu navštívil
ve stejném období a opět jsem pozoroval sil-
nou populaci několika desítek dospělých
brouků. Je zřejmé, že lokalita je pro další
výskyt tohoto tesaříka velmi vhodná.

Zralostní žír dospělců prozrazují charak-
teristicky vykousané listy, které ukazují na
přítomnost druhu. Takto jsem v r. 2002
v městské části Brno–Bystrc zjistil výskyt
další populace. Na uvedené živné rostlině
roztroušené mezi panelovou zástavbou jsem
v první dekádě června pozoroval dva exem-
pláře. Ačkoli larva hlodá v živých částech
rostliny, sotva lze očekávat vážné poškození
keřů a spíše se lze radovat z výskytu druhu,
který je cenným prvkem brněnské fauny. Je
velmi pravděpodobné, že se nachází na dal-
ších brněnských lokalitách zimolezu, kde
jsem také nalezl požerky.

Nahoře hnízdo kutilky Sceliphron curvatum se
třemi hnízdními buňkami. Snímky G. L. Agnoli-
ho, není–li uvedeno jinak © Preparovaný exem-
plář zlatěnky Stilbum cyanurum — hnízdního
parazita velkých kutilek (dole). Foto B. Balestrini

Tesařík Oberea pupillata. Dospělý brouk dorůstá
18 mm. Foto S. Krejčík
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