
Krasci jsou brouci většinou tropičtí

a pro svůj atraktivní vzhled bývali, dokud

se smělo kořistit v přírodě, předmětem

sběratelské vášně. Ti, o nichž budu psát,

žijí na nejteplejších lokalitách v Čechách

a na Moravě. Jsou to tvorové drobní, jen

kolem 1 cm dlouzí, a proto je lze

vyfotografovat, a přinést tak svědectví,

že se krásou vyrovnají druhům

tropickým, opravdu velmi obtížně. Mají

velké oči, vše sledují, jsou velmi plaší a

nepokojní, snadno startují a přeletují. V

Českém středohoří může být celkem

často v květech šípkových růží vidět

krasec lesknavý (Anthaxia nitidula).

Krasci jsou závislí na živných dřevinách,

v nichž dva roky žijí jejich larvy.

V třešňovém sadu na jihozápadním úpatí

Oblíku, kde jsou staré stromy, jejichž

kmeny jsou osluněné, by se mohl a měl

vyskytovat krasec třešňový (Anthaxia

candens). Skutečně se tam udává a tato

„třešňovka“ je udržována se zřetelem na

ochranu jeho typického biotopu.
Třešňovka pod Oblíkem 10. 5. 2021, údajné bydliště krasce třešňového.



Výskyty krasců jsou ale

vzácnými událostmi, a i když se po

nich pátrá v ideální době od dubna do

června a za ideálního jasného počasí,

zpravidla se žádný nenajde. To mne

tuze mrzelo, protože někteří ento-

mologové právě krasce třešňového

považují za nejskvostněji zbarveného

brouka žijícího u nás. Samička má štít

lesknoucí se do modra, sameček

spíše do zelena. Na hledání jsem se

poctivě připravoval pomocí literatury,

kde jsem zvěděl, že posedávají na

listech třešní, anebo na slunné straně

kmenů a silných větví, také v květech

třešní nebo hlohů. Mohou klást vajíčka

nejen na třešně, ale také na višně a

meruňky. Ideální jsou stromy zestárlé,

již částečně odumřelé. Larva se kuklí

v chodbičce ve dřevě již v srpnu, na

podzim se líhne dospělec, a ten zimuje

pod borkou. Po oteplení se dostává

ven a zanechává oválný výletový otvor

4,4 x 2,7 mm, dobré znamení svého

výskytu.

Otvory způsobené krascem třešňovým, viditelné na jedné z hlavních větví mrtvého 

stromu s opadanou borkou. 



Dne 19. června 2022 jsem se vydal do třešňovky pod Oblíkem, kde jsem doufal v nález krasce

třešňového. To se mi nesplnilo, neboť v květech šípkových růží přistávali jen zmínění krasci lesknaví. Jejich

samičky jsou hezčí než cele zelení samečci, neboť mají červenou hruď, i když některé více, některé méně.

Oblast s výskytem krasců: Srdov v popředí, za ním Oblík. 

(V pozadí Raná.)

Samička krasce lesknavého v květu růže šípkové, rostoucí v 

třešňovce pod Oblíkem.



Přesto se mi později výskyt krasce třešňového podařilo potvrdit, a sice díky zkušenosti ze středočeského

naleziště na Kaňku u Kutné Hory: Na úplně mrtvých třešních, které již krasci k množení nevyužívají, se někdy

v opadávajících zbytcích borky naleznou exoskelety uhynulých brouků. Ti se po vylíhnutí neprodrali na svět.

Jejich zbytky jsou ovšem nesoudržné a velice křehké, takže je lze vypreparovat jen s malou nadějí na pořízení

hezké fotografie. Při exkurzi dne 2. listopadu 2022 jsem měl v třešňovce pod Oblíkem štěstí! Na spodní straně

borky (kůry) jsem objevil modrou břišní stranu krasce.

Oblík dne 2. 11. 2022, s třešňovkou na západním úpatí.
Takto vypadal právě nalezený exoskeleton krasce.



Ačkoli důkaz o výskytu krasce třešňového zde mohl být podán, předsevzal jsem si, že budu znovu pátrat

po živých exemplářích. Tím spíše, že při jarních exkurzích jsem prokázal výskyt i dalšího vzácného krasce,

svědčící o slibném stavu lokality.

Zbytky mrtvého krasce se podařilo vyjmout.
Po převrácení byl poznán sameček krasce třešňového.



Váhám však, zda A. candens je opravdu ten nejkrásnější z

našich krasců. Na Oblíku, na Hazmburku a u Dolních Zálezlů se

totiž podle literatury vyskytuje i jiný pestrý druh, celkově

vzácnější krasec Anthaxia suzannae (pokud vím, české jméno

nebylo vytvořeno). Jeho barvy a lesk se zdají být snad ještě

pěknější a rafinovaněji zkombinované než u krasce třešňového.

Je ale ještě menší, neboť měří jen 4,5 až 7,5 mm. Životní

způsob má podobný, ale jeho nejčastější živnou dřevinou jsou

staré hrušně, méně často jabloně, hlohy nebo svída dřín.

Dospělí krasci se živí pylem a nektarem a tento druh jsem

zastihl, jak bude níže popsáno, na květech či květenstvích bílých

(zatímco některé jiné též krásné druhy bývají na květech

žlutých).

Krasec Anthaxia suzannae v květu růže šípkové rostoucí v 

sadu pod Oblíkem, na fotografii ze dne 19. 6. 2022.



Ačkoli v květech

šípkových růží přistávali

hlavně krasci lesknaví,

přítomen byl i vzácný

krasec Anthaxia suzan-

nae. Větší krasci lesk-

naví se k němu chovali

nesnášenlivě. S tímtéž

krascem jsem se setkal

o pár dní dříve i pod

blízkým Srdovem.

Další jedinec krasce A. suzannae pod Oblíkem, dne 19. 6 2022.



Botanická exkurze dne 5. června 2022 byla jednou z těch, které nazývám „plané“. Na Srdově, vršku

nacházejícím se hned vedle mohutnějšího Oblíku, žhnulo slunce a nic nového a překvapivého jsem v tamní

květeně nezaznamenal. Již jsem sestoupil na značenou turistickou cestu a směřoval do vesnice Mnichov.

Žádný botanik ovšem nejde jako obyčejný turista, ale oči má pořád zaměřeny někam „do pangejtu“. Díky tomu

jsem nepřehlédl nepatrného broučka rejdícího na kopretině a chovajícího se vůbec spíše jako plachá moucha

než jako brouk. Byl to právě krasec Anthaxia suzannae.

Vršek Srdov v Českém středohoří. Při cestě odtud do obce 

Mnichov byl nově doložen krasec Anthaxia suzannae. 

Jedna z mnoha pořízených fotografií dokládající výskyt 

vzácně nalézaného druhu. 



Tento skvost jsem pochopitelně několikrát vyfotografoval. A zachytil jsem jej dokonce s roztaženými krovkami a skoro

neviditelnými „mušími“ křídly pod nimi. Při velikosti objektu asi 6 mm, jsoucím v neustálém zbrklém pohybu, je to snímek vlastně

technicky nejnáročnější z uvedených. Takový dělám jednou za 100 let!



V Praze a jejím okolí se vyskytuje 60 druhů krasců, jak uvádí na internetu znalec R. Rejzek

(https://www.krasciprahy.cz/druhy/). Žijí na dubech, borovicích, ale droboučké druhy i v bylinách  ̶ kakostu

krvavém, mochnách, čistci přímém či v kořenových krčcích třezalek. Dva překrásné druhy, jak mohu tvrdit,

máme ale stále ještě i v severočeském termofytiku. Další, třebas Agrilus sinuatus sinuatus vyvíjející se pod

kůrou skalníku, hlohu nebo některého teplomilného jeřábu, by mohl být ve Středohoří nalezen také. Exkurze

na přelomu května a června proto nekončí. Ostatně, je to ideální čas i pro botanizování ve stepích a na bílých

stráních!

Doslov:

Jeřáb muk, Bílé stráně u Pokratic. Jeřáb český na Lovoši.


