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sOuhrn

Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů biosférické rezervace dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava se nachází v jihovýchodním cípu České republiky. Studované území zahrnuje 
úzký pás lužních biotopů podle nejspodnějších úseků řek Dyje a Morava a zaujímá rozlohu asi 124 km2. Úvodní 
kapitoly poskytují základní informace o geomorfologii, klimatu a zoogeografických poměrech, antropogenních 
vlivech, historických změnách lužního lesa, obecné problematice ochrany bezobratlých v území, jsou stručně cha-
rakterizovány důležité biotopy (lužní les, mokřady, stojaté a tekoucí vody, louky, sušší písčiny, křoviny, lesní lemy, 
ochranné hráze a suché stromy) a vymezena kritéria pro zařazení druhů do jednotlivých kategorií ohroženosti. 
Následující červený seznam ohrožených druhů bezobratlých tohoto území je sestaven v systematickém pořadí 
taxonů. Celkem seznam obsahuje 769 druhů, z toho je 18 považováno za regionálně vymizelé, 141 je kriticky ohro-
žených, 205 ohrožených, 301 zranitelných a 104 téměř ohrožených. Pokud jde o zvláště chráněné druhy v České 
republice (vyhláška č. 395/1992 Sb.), bylo zjištěno 83 z nich (2 jsou hodnoceny jako regionálně vymizelé, 17 kri-
ticky ohrožených, 17 ohrožených, 11 zranitelných, 2 téměř ohrožené a 34 málo dotčených). Dále byly zaznamenány 
2 druhy evropského významu (vyhláška č. 166/2005 Sb.). Všechny druhy uvedené v republikovém červeném 
seznamu a zvláště chráněné druhy v České republice (obě vyhlášky), které  se v území vyskytují, ale nejsou zde 
považovány za ohrožené (128 druhů), jsou jmenovány v kategorii „málo dotčený“. Pro 100 vybraných ohrožených 
druhů jsou zpracovány krátké charakteristiky, obsahující stručnou informaci o morfologii, biologii, obývaném 
stanovišti, rozšíření, výskytu v území, ohrožení a možnostech ochrany. Tyto charakteristiky jsou doplněny fotogra-
fiemi dospělců (živých nebo preparovaných jedinců) a podle potřeby fotografiemi preimaginálních stadií, hostitelských 
rostlin, symptomů přítomnosti (požerky, výletové otvory) a biotopů.

aBstract

red data book of threatened invertebrates of the floodplain forest of the dolní Morava biosphere reserve

The Dolní Morava Biosphere Reserve is located in the southeast corner of the Czech Republic. The study area 
includes a narrow belt of floodplain habitats along the lowest parts of the Dyje and Morava rivers, with the area of about 
124 km2. The introductory chapters provide basic information on the geomorphology, climate and zoogeographical 
relationships, anthropogenic influences, historical changes of the floodplain forest, general issues of conservation  
of invertebrates in the area, important habitats (floodplain forests, wetlands, stagnant and running water, meadows, 
drier sandbanks, shrubs, forest edges, river banks, and dying trees), and criteria for the individual categories  
of endangerment. The following red list of threatened invertebrate species of this area is ordered systematically. 
Altogether, the list includes 769 species, 18 of them ranked as regionally extinct, 141 critically endangered, 205 endan-
gered, 301 vulnerable and 104 near threatened. Regarding legally protected species in the Czech Republic (Regu-
lation No. 395/1992), 83 of them were recorded (2 as regionally extinct, 17 critically endangered, 17 endangered, 
11 vulnerable, 2 near threatened and 34 in the category of least concern). Furthermore, 2 species of European 
importance (Regulation No. 166/2005) were registered. All of species registered, appointed in the national red list or 
under legal protection in the Czech Republic (both regulations), which are not endangered in the area (128 species), 
are listed in the category of least concern here. Fact sheets with concise data on morphology, biology, habitat, distri-
bution, occurrence in the area, possible endangerment and protection are processed for 100 selected species. These 
characteristics are accompanied by photos of adults (living or prepared specimens), and as needed by photos of pre-
imaginal stages, host plants, presence symptoms (larval corridors, exit holes), and habitats.
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ÚvOD

Červené seznamy a knihy ohrožených druhů organismů jsou zpracovávány na globální, státní i regionální úrovni 
a jsou rozhodujícím podkladem při ochraně jednotlivých druhů i biodiverzity jako celku. Mohou poskytovat důle-
žité informace orgánům státní správy, mohou sloužit při rozhodování o způsobech hospodaření, mohou se stát 
odborným východiskem pro legislativní ochranu druhů i pro jejich účinnější faktickou ochranu. Historie tvorby 
těchto seznamů na našem území, jejich význam, používané kategorie ohroženosti a kritéria pro zařazování jednot-
livých druhů jsou přehledně rozebrány v Červeném seznamu bezobratlých České republiky (Farkač et al. 2005). 
Obecným problémem při tvorbě červených seznamů bezobratlých je oproti rostlinám nebo obratlovcům nesrovna-
telně větší počet hodnocených druhů, obvykle nedostatek dat o výskytu v minulosti a často nedostatečné znalosti 
ekologických nároků a tím i možných rizik. Za ohrožené tak mohou být subjektivně nebo jen z důvodu předběžné 
opatrnosti považovány druhy nedostatečně známé, vzácné, žijící skrytě nebo druhy, jejichž početnost klesá přede-
vším v důsledku působení přírodních, nikoli antropogenních faktorů. Subjektivní zkreslení může nastat také při 
hodnocení druhů nebo celých systematických skupin jediným nebo jen několika málo specialisty. Podíl ohrožených 
druhů v jednotlivých taxonech bezobratlých je velmi rozmanitý. Jejich počet úměrně narůstá se složitostí vývojo-
vých cyklů druhů dotčené systematické skupiny, s požadavky na specifický biotop nebo komplex zvláštních podmí-
nek. Proto nelze podíl ohrožených nebo vymřelých druhů skupin s vysokým stupněm ohroženosti (denní motýli, 
koprofágní a saproxyličtí brouci, samotářské včely aj.) zobecňovat, resp. „přepočítávat“ na všechny bezobratlé.

 Při zpracovávání červeného seznamu bezobratlých lužních lesů BR Dolní Morava jsme se snažili vycházet z re-
publikového červeného seznamu, který ovšem musel být v jednotlivých taxonomických skupinách více nebo méně 
modifikován. Mnohé druhy zařazené do Červeného seznamu ČR nejsou v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava 
ohrožené. Opačné případy jsou spíše výjimkou, jen několik druhů celostátně s dostatkem „životaschopných“ populací 
bylo lokálně zařazeno do vyšší kategorie ohroženosti. Všechny druhy republikového červeného seznamu a druhy 
zvláště chráněné (vyhláška č. 395/1992 Sb., příp. č. 166/2005 Sb.), zjištěné také v lužních biotopech BR Dolní Morava, 
jsou zde konkrétně jmenovány. Pokud nejsou v území ohroženy, jsou uvedeny v kategorii málo dotčených druhů.

 Výchozími zdroji informací o výskytu bezobratlých v zájmovém území jsou souborné publikace Rozkošného 
& Vaňhary (1995–1996) a opraViloVé et al. (1999), shrnující ve své době známé faunistické údaje. Nálezy mnoha 
dalších druhů byly publikovány později nebo informace o jejich výskytu poskytli specialisté zpracovatelům tohoto 
seznamu. Z literárních údajů není vždy zcela jasné, zda se skutečně vztahují k nivním, nebo jiným, sušším biotopům 
v okolí. To platí zejména pro naleziště „Lednice“ a „Břeclav“. V nejasných případech byly akceptovány nálezy 
druhů, jejichž výskyt je v lužních biotopech možný. Publikované nálezy vysloveně xerofilních druhů s nepřesnou 
lokalizací nebyly brány v úvahu.

 Z území České republiky je známo asi 35 500 druhů bezobratlých živočichů, z toho asi 29 100 druhů hmyzu. 
Z nich je v Červeném seznamu ČR uvedeno asi 6 500 druhů, tj. přes 18 % (Farkač et al. 2005). Asi 190 druhů je 
zařazeno mezi zvláště chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb. (stav k 10. 12. 2007). Celkový počet druhů bezobratlých 
lužních biotopů BR Dolní Morava není zdaleka podchycen, odhadem lze počítat s výskytem nejméně 7–10 000 druhů. 
Stejně tak stav populací i detailní rozšíření mnoha druhů jsou dosud známé jen nedostatečně. K dokonalejšímu 
poznání zdejší fauny bezobratlých by byl nutný víceletý intenzivní výzkum početným týmem specialistů. Stávající 
poznatky ovlivnily i zařazení mnoha druhů do kategorií ohroženosti, které mohlo být proto někdy provedeno 
pouze na základě hrubého odhadu, při němž bylo v rámci možností také přihlédnuto k rozšíření a hojnosti hosti-
telských rostlin a příslušných biotopů. Do červeného seznamu bezobratlých tohoto území je zařazeno celkem 769 druhů. 
V území bylo dosud zjištěno 83 zvláště chráněných druhů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

 Pro 100 vybraných ohrožených druhů jsou zpracovány krátké charakteristiky, obsahující stručnou informaci 
o morfologii, způsobu života, ekologických nárocích, rozšíření, výskytu v území, ohrožení a možnostech ochrany. Pro 
zpracování textů byly vybírány pokud možno nápadné, snáze zjistitelné a rozpoznatelné druhy, preferovány byly 
druhy buď zařazené do vyšších kategorií ohroženosti nebo typické pro lužní les. Charakteristiky jsou doplněny foto-
grafiemi dospělců příslušných druhů (preparovaných nebo živých jedinců) a dále podle potřeby fotografiemi jejich 
preimaginálních stadií, hostitelských rostlin, požerků, biotopů apod. Popisky obrázků jsou uvedeny pouze v úvodních 
kapitolách (po str. 17), později se obrázky (celé tabule) vždy vztahují k sousednímu textu a další popisky by byly zby-
tečné. Odkazy na konkrétní obrázky v tabulích jsou v textu uvedeny jen v případech možných nejasností. Pro případ-
nou orientaci, pořadí obrázků je na všech tabulích vždy zleva doprava a teprve shora dolů, vložené obrázky jsou 
v pořadí za podkladovými. Vědecké názvosloví bezobratlých vychází z aktuálně používané nomenklatury v jednotli-
vých systematických skupinách, názvosloví rostlin je v souladu se světovou databází rostlinných druhů (The planT lisT 
2013). Pro studované území jsou souběžně zpracovány také červené knihy ohrožených druhů rostlin a obratlovců.
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stePník Rudý CR
Eresus kollari Rossi, 1846        
pavouci (Araneae), stepníkovití (Eresidae)  

ChaRakteRistika

Středně velcí pavouci s výrazným pohlavním dimorfismem. Samci jsou výrazně dvoubarevní, mají červený zadeček 
se 4–6 výraznými černými skvrnami. Samice jsou černé (obr. 1, 2). Velmi podobný, nedávno popsaný stepník 
moravský (E. moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008) se liší posledními dvěma páry noh samců, které 
jsou celé červené (obr. 3), a výrazně žlutým čelem samic. Velikostně se oba druhy v případě samců neliší (5–10 mm), 
zatímco samice jsou zřetelně odlišné – samice s. moravského měří 13–16 mm, s. rudého 8–13 mm.

Biologie a BiotoP

Stepníci se vyskytují na stepních a lesostepních biotopech, včetně písčin. Syntopický výskyt není příliš častý, ale 
kvůli rozdílné fenologii se nemohou křížit. Samci s. rudého se vyskytují především v podzimních měsících, zatímco 
samci s. moravského na jaře. Oba druhy potřebují rozvolněný trávník bez zapojeného drnu, vyhovují jim porosty 
trsnatých trav, jako jsou různé druhy kostřav (Festuca spp.). Juvenilní stadia a samice si vytvářejí relativně mělké 
chodby, které někdy směřují pod kameny či do trsů zmíněných travin. Celá chodba je vystlána pavučinou, kde 
přední, lapací část, bývá pokryta detritem a nestravitelnými zbytky potravy (krovky brouků, tělní články mnoho-
nožek). Lapací část je vybavena kribelátním vlášením, tedy velmi jemnou strukturou „zamotaných“ vláken bez 
lepu, na které se zachycují různé druhy hmyzu. Samci po posledním svleku vylézají z nor a aktivně vyhledávají 
samice, s. rudý na podzim a s. moravský na jaře. Toto vyhledávání probíhá dle podmínek až měsíc. Samice po kopu-
laci klade kokon a o ten se stará. V případě, že nedojde ke kopulaci, je u stepníků prokázáno dospělostní svlékání. 
Poté, co se vylíhnou mláďata a zkonzumují vaječný vak, začnou konzumovat tělo samice, která posléze hyne (mat-
rofágie). Mláďata se šíří aeronauticky, ale nejsou schopna překonat velké vzdálenosti a většinou oba druhy vytvářejí 
kolonie. Jejich stanoviště často zahrnují plochy velikosti jednotek metrů čtverečních. 

Rozšíření a výskyt 

Areál stepníka rudého sahá od západní Evropy (Španělsko) přes Altaj po Novosibirsk. V Evropě není znám z Brit-
ských ostrovů a Skandinávie. Stepník moravský je druh panonské oblasti, severního Balkánu a teplé části rakous-
kých Alp. 
 Výskyt obou druhů v České republice shrnují Řezáč & kubcoVá (2002). Stepník rudý se vyskytuje v termofy-
tiku celé České republiky, s. moravský je znám pouze z jižní Moravy, nejseverněji je uváděn z Tišnovska. Nárůst či 
úbytek populací je velmi těžké sledovat. V posledních letech dochází díky intenzivnímu průzkumu celé řady chrá-
něných území k nárůstu známých míst výskytu, nikoli však v důsledku šíření těchto druhů. Ve sledované oblasti 
byly oba druhy zjištěny pouze na hrúdech v oboře Soutok.

ohRožení a oChRana 

Oba druhy stepníků jsou ohroženy zarůstáním jejich stanovišť. Proto naše populace přežívají na místech, kde je 
sukcese blokována expozicí či nedostatkem živin. Populace na hrúdech je vázána na řídké trávníky, které jsou limi-
továny živinami a specifickým režimem písečného podkladu. Je tedy nutné nedopustit zapojení stromového a keřo-
vého patra v místech potenciálního i ověřeného výskytu obou druhů. O vlivu kosení nejsou k dispozici dostatečné 
informace. Obecně se uvádí, že oba druhy, stejně jako sklípkánci, nesnášejí disturbance, což ovšem přímo odporuje 
jejich výskytu na historicky prokazatelně pasených stanovištích (např. Sv. Kopeček u Mikulova a celé bradlo Pav-
lovských vrchů). Vzhledem k sedentárnímu způsobu života a relativně malé hloubce nor jsou oba druhy negativně 
ovlivňovány vypalováním. Stav populací v zájmovém území je pravděpodobně stabilní, ale nepočetné populace 
obou druhů, obývající velmi malé plošky, mohou být ohroženy zarůstáním a nerůznějšími terénními zásahy.  

Zdroje: buchar & růžička (2002), Řezáč & kubcoVá (2002), růžička & buchar (2005), růžička (2005), 
Řezáč et al. (2008), kůrka et al. (2015), Řezáč et al. (2015) 
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Roháč oBeCný vu
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
brouci (Coleoptera), roháčovití (Lucanidae) 

ChaRakteRistika 

Náš největší brouk, samičky jsou dlouhé 30–45 mm, samci 35–85 mm. Samci mají mohutná kusadla s výraznými 
zuby na vnitřním okraji a nápadně velkou širokou hlavu. Kusadla samiček jsou krátká s malými zoubky. Hlava je 
drobnější, užší než štít. Štít a krovky jsou lesklé, černé nebo kaštanově hnědé. Vajíčka mají v průměru 2,25 mm. 
Larva (ponrava) dorůstá délky přes 10 cm.

Biologie a BiotoP

Vývoj trvá 3–5 let. Samičky kladou vajíčka nejčastěji do půdy ke kořenům pařezů, tlejících kmenů nebo oslabených 
stromů do hloubky 30–50 cm. Nejčastější hostitelskou dřevinou jsou duby, ale vývoj může probíhat i na jiných 
listnáčích ( jabloň, jasan, jilm, topol, třešeň, vrba). Larvy se třikrát svlékají. Živí se trouchnivějícím dřevem, při vyšší 
hustotě dochází ke kanibalismu. Kuklí se v zemi, kde si z trouchu a hlíny lepí kokony velikosti pěsti. Kukla samců 
má patrná výrazná kusadla. Imaga se líhnou ještě na podzim, z komůrky vylézají až příští rok. S dospělci se setkáme 
od konce května do počátku července, jednotlivě do srpna. Zdržují se v korunách stromů a živí se mízou vytékající 
z poraněných dřevin. Aktivní jsou za soumraku a večer, pokud je teplota během dne 23–25 °C. Jsou těžkopádní 
letci, za letu vydávají charakteristický bručivý zvuk. Létají především samci, kteří jsou schopni urazit vzdálenost až 
3 km, samičky se zdržují na místě, kde se vylíhly, mohou uletět asi 1 km. Po spáření spolu páry zůstávají. Dospělci 
jsou krátkověcí, po opuštění kukelní komůrky žijí jen několik dní. 
 Žije v teplých oblastech, doubravách, smíšených lesích, parcích a zahradách, kde rostou staré duby a další staré 
stromy. Preferuje hluboké vysychavé půdy.

Rozšíření a výskyt 

Roháč obecný je rozšířen téměř po celé Evropě, na sever zasahuje do středního Švédska, na východ proniká 
na Ukrajinu, na jihovýchod do Malé Asie a Sýrie. Druh Lucanus cervus bývá rozlišován do čtyř poddruhů, v České 
republice a velké části Evropy žije Lucanus cervus cervus. V České republice se vyskytuje nejhojněji na jižní Moravě, 
v Lednicko-valtickém areálu, na Břeclavsku a v Bílých Karpatech. V dalších oblastech je rozšířen ostrůvkovitě, 
poměrně častý je v severozápadních a středních Čechách. V zájmovém území je celoplošně rozšířený a běžný.

ohRožení a oChRana 

Druh je ohrožen úbytkem starých doubrav a smíšených lesů a odstraňováním trouchnivějících kmenů a pařezů. 
V zájmovém území není výrazněji ohrožen, jeho početnost by mohlo podpořit ponechávání dubových pařezů 
po těžbě.

Zdroje: škapec (1992), hůrka (2005), Trnka (2008–2012), zahradník (2008)
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nesytka Bahenní   CR
Chamaesphecia palustris Kautz, 1927

motýli (Lepidoptera), nesytkovití (Sesiidae)

ChaRakteRistika 

Poměrně robustní nesytka s rozpětím křídel 22–31 mm, největší zástupce rodu Chamaesphecia. Tělo a křídla jsou 
světle hnědé, tykadla s tmavohnědou špičkou, makadla dlouze chlupatá. Na 4. článku zadečku je úzký žlutavý 
kroužek, který se po stranách rozšiřuje. Housenka je krémově zbarvená s hnědou hlavou a silněji sklerotizovanou 
hřbetní částí prvního článku. Poněkud podobná, ale zřetelně drobnější je nesytka jednopásá – Chamaesphecia euce-
raeformis (Ochsenheimer, 1816).

Biologie a BiotoP 

Housenka se vyvíjí 2 roky v pryšci bahenním (Euphorbia palustris). V prvním roce vyžírá chodbu v kořeni, ve dru-
hém roce vystupuje 30–60 cm vysoko do lodyhy. Po druhém přezimování chodbu v loňské lodyze poněkud prodlu-
žuje a na jejím konci si připraví výletový otvor. V chodbě se koncem dubna až počátkem května kuklí. Dospělci se 
líhnou v květnu a červnu a zdržují se na hostitelských rostlinách nebo v jejich těsné blízkosti. Dlouhá chodba 
v lodyze pryšce umožňuje vylíhnutí motýla, i když je spodní část rostliny zaplavena vodou. Druh obývá mokřady, 
vlhké a zaplavené příkopy a okraje vod.

Rozšíření a výskyt

Částečně disjunktní areál nesytky bahenní zabírá jihovýchod střední Evropy ( jižní Morava, jižní Slovensko, 
východní Rakousko, Maďarsko), dále Rumunsko, jižní Ukrajinu a jižní Rusko, SV Itálii a severní Anatolii, všude 
je lokální a vzácná. V České republice byla nalezena jen v dolním Podyjí a Pomoraví, historicky od Drnholce 
a od Veselí nad Moravou po Soutok; v současnosti jsou známa poslední dvě naleziště. V oblasti lužních lesů 
BR Dolní Morava je aktuálně doložena pouze na jediné skupině pryšců poblíž dálničního mostu přes Moravu.

ohRožení a oChRana 

Hostitelská rostlina je ohrožena vysoušením mokřadů, čištěním nebo zarůstáním příkopů a podmáčených okrajů 
cest a kosením břehových porostů vysokých bylin. Nesytka bahenní je pravděpodobně velmi málo pohyblivá a není 
schopna znovu osídlit skupinky pryšce bahenního, na kterých z různých důvodů vymizela (pokosení nebo zaplavení 
v době kukel, náhodné vymření lokální populace při velmi malém počtu jedinců). Při rostoucí izolaci porostů 
a skupin rostlin pryšců se riziko vymizení nesytky bahenní v celém území výrazně prohlubuje.

Zdroje: lašTůVka (2000), lašTůVka & lašTůVka (2001)
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kutík hRaBavý en
Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758)
blanokřídlí (Hymenoptera), kutíkovití (Crabronidae)

ChaRakteRistika

Největší evropský druh rodu Ectemnius. Délka těla 12–22 mm. Tělo je černé s různě rozvinutou žlutou kresbou, 
která je především u samců velmi variabilní. Přední křídlo má jen jedno uzavřené vřetenní pole. Vnitřní okraj očí 
je směrem dolů silně sbíhavý. Jednoduchá očka tvoří tupoúhlý trojúhelník. Předozádí je po stranách úhlovité. 
Na obr. je vlevo samec, vpravo samička.

Biologie a BiotoP 

Druh, který pro své larvy loví velké druhy dvoukřídlých, především pestřenky, kuklice a dokonce i roupce. 
Ke hnízdění využívá opuštěné chodby po jiném hmyzu, nejčastěji ve ztrouchnivělém dřevě. Imaga se vyskytují 
od června do srpna. Navštěvují květy různých druhů miříkovitých (Apiaceae).

Rozšíření a výskyt

Eurosibiřský druh s výskytem v téměř celé Palearktické oblasti. Ve východní části areálu se vyskytuje poddruh 
E. fossorius manchurianus Tsuneki, 1976. V celé Evropě i v České republice je na ústupu. Recentně je z našeho území 
znám pouze z jedné lokality na severní a dvou na jižní Moravě. Jedna z nich je v zájmovém území v oboře Soutok, 
ale pouze s jednotlivými nálezy.

ohRožení a oChRana

Příčiny úbytku druhu ve velké části Evropy, stejně jako ekologické nároky druhu, nejsou zcela známé. 

Zdroje: biTsch & leclercQ (1993), Macek et al. (2010)

zlatěnka tyRkysová vu
Chrysis iris Christ, 1791  
blanokřídlí (Hymenoptera), zlatěnkovití (Chrysididae)

ChaRakteRistika

Střední až větší druh. Délka těla 7–13 mm. Apikální okraj třetího tergitu je čtyřzubý. Celá vrchní část těla včetně 
zadečku je kovově modrá, obličej je jasně zelený, spodní část hrudi je modrozelená. 

Biologie a BiotoP 

Zlatěnka tyrkysová je druh s širší ekologickou valencí, který preferuje lesnaté oblasti středních a vyšších poloh. 
V teplých nižších polohách se vyskytuje jen vzácně a jednotlivě. Vyvíjí se jako hnízdní parazit hrnčířek rodu 
Symmorphus, hnízdících ve dřevě v opuštěných chodbách brouků. Imaga naletují od června do srpna na osluněné 
větve a kmeny, ale i na stará dřevěná nebo roubená stavení s hnízdy hostitelů. 

Rozšíření a výskyt

Eurosibiřský druh s výskytem v téměř celé Evropě. Areál zasahuje na východ až na Sibiř. V České republice se 
vyskytuje nehojně a roztroušeně v lesnatých oblastech celého území. V lužních lesích BR Dolní Morava je pozoro-
ván jen velmi vzácně a jednotlivě.

ohRožení a oChRana

Nížinný lužní les není zcela typickým biotopem tohoto druhu, proto je zde zaznamenáván jen vzácně a jednotlivě. 
Důležitý je dostatek osluněných kmenů a větví s výletovými otvory po jiném hmyzu s hnízdy hostitelských druhů.

Zdroje: bogusch et al. (2009), Macek et al. (2010), Tyrner et al. (2010)
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