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Entomologický výzkum PR DUBNO 

 
Výsledky za rok 1999-2000 – brouci (Coleoptera) 

 
Zpracoval Miroslav Mikát 

 
 
 
V roce 1999 proběhla první fáze výzkumu PR Dubno u České Skalice, zaměřená na výzkum fauny brouků 
(Coleoptera) a to především dendrofilních a mykoxylofágních druhů.  
 
V roce 2000 se autor zaměřil především na potvrzení výskytu významných druhů zjištěných v předchozím 
roce. Pozornost byla věnována pouze lesní části rezervace. 
 
V předkládaném přehledu jsou zahrnuty i údaje B.MOCKA z let 1999-2000 (především z instalovaných 
odchytových zařízení) a několik dalších údajů KRÁTKÉHO (z roku 2000) a MERTLÍKA (z let 1989 -  1998). 
 
 
 
 
Exkurze a metodika: 
 
27.4.1999 – celodenní exkurze, rekognoskace lokality 
1.5.1999   – noční odchyt na světlo (výbojka 250 W)  
26.5.1999 – celodenní exkurze, večer odchyt na světlo (výbojka 150 W) 
9.6.1999   – celodenní exkurze   
11.6.1999 – odpolední exkurze, v noci odchyt na světlo (výbojka 150 W) 
17.7.1999 – odpolední exkurze, v noci odchyt na světlo (výbojka 150 W) 
25.5.2000 – celodenní a noční exkurze  
 
 
Při denních exkurzích byly sběry a pozorování prováděny běžnými metodami (sklepávání dřevin, smyk bylinné 
vegetace, prosev detritu z dutin, individuální sběr imág na starém dřevě, pod kůrou, na kvetoucích rostlinách). Při 
nočních exkurzích byly s baterkou prohlíženy staré a suché stromy a byl prováděn odchyt na světlo (rtuťové 
výbojky Phillips 150 a 250 W s luminoforem).  
 
Při exkurzích 9.6.1999, 11.6.1999 a 17.7.1999 byla pozornost věnována především centrální části lesního komplexu 
a to čerstvé pasece v sousedství luční enklávy a porostům v prostoru mezi touto pasekou, centrální průjezdnou 
komunikací a statkem (vyznačeno v mapě). 
V roce 25.5.2000 byly zkoumány především lesní porosty ve východní části PR a lesní porosty jižně od statku (val 
bývalé hráze a její okolí).     
 
Umístění světelných zdrojů při jednotlivých exkurzích a místa výzmnamných nálezů jsou vyznačeny v přiložené 
mapě.  
 
V následujícím přehledu zjištěných druhů jsou uvedeny všechny dosud na lokalitě nalezené a k  15.12.2000 
determinované druhy. Determinace některých dalších čeledí je v současnosti zadána specialistům. 
 
Vzhledem k zaměření výzkumu nebyly podchyceny mnohé  rozsáhlé systematické nebo ekologické skupiny (např. 
Carabidae), nebo jsou podchyceny pouze fragmentálně.   
 
Faunisticky, ekologicky nebo ochranářsky významné druhy jsou uvedeny s daty nálezů a jsou komentovány přímo 
v textu. 
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Přehled zjištěných druhů 
 
Systém a nomenklatura uvedeny podle JELÍNKA (1993).Pokud není uvedeno jinak, veškerý materiál sbíral (event. 
pozoroval) a determinoval MIKÁT.  
 
 
 
CARABIDAE - střevlíkovití 
Carabus (Eucarabus) ullrichi GERMAR, 1824  – střevlík Ullrichův    
27.4. – 29.4.1999 1 ex. MOCEK leg. (yellow trap), bývalá hráz a její okolí jižně od statku  
27.4. – 19.5.1999 2 ex. MOCEK leg. (soil trap) severní část lesa, severní svah (sev. od kóty 305 m) 
V r. 1999 nalezl MOCEK tento druh početně v instalovaných odchytových zařízeních (zemní pasti, žluté    misky). 
Epigeický predátor, preferující vápnitý a jílovitý podklad. Pravděpodobně žije dosti početně na většině území lesní 
části PR.  
Podle vyhlášky MŽP ČR 395/92 zvláště chráněný druh v kategorii „ohrožený“.   
Carabus s.str. granulatus LINNAEUS, 1758 – střevlík zrnitý 
Carabus (Oreocarabus) hortensis LINNAEUS, 1758 – střevlík zahradní 
Carabus (Procrustes) coriaceus LINNAEUS, 1758 – střevlík kožitý   
14.11.1998 – 1 ex. MERTLÍK leg., přezimující ve vlhkém trouchu   
19.5. – 1.6.1999 1 ex. MOCEK leg. (soil trap)  
20.10.1999 – 29.2.2000 1 ex. MOCEK leg. (soil trap) 
Epigeický predátor, malakofág. Podle sdělení MOCKA je na území lokality mnohem méně početný než Carabus 
ullrichi.    
Molops piceus (PANZER, 1793) 
Panagaeus cruxmajor (LINNAEUS, 1758) 
12.7. – 15.7.1999 1 ex. MOCEK leg. (yellow trap) 
Nehojný druh vlhčích nezastíněných nebo polozastíněných stanovišť (vlhké louky, travnaté břehy vod).  
Jediný ex. nalezl MOCEK v odchytovém zařízení (žluté misky) na okraji lesa a louky sev. od statku.  
 
 
DYTISCIDAE - potápníkovití 
Všechny druhy byly nalezeny v kalužích a rýhách na čerstvé pasece v centrální části lokality, veškerý materiál byl 
determinován J.HÁJKEM.  
Hydroglyphus pusillus (FABRICIUS, 1781) 
Hydroporus planus (FABRICIUS, 1781) 
Agabus bipustulatus (LINNAEUS, 1767) 
Ilybius ater (DE GEER, 1774) 
 
 
STAPHYLINIDAE - drabčíkovití 
Staphylinus erythropterus LINNAEUS, 1758 
 
 
LUCANIDAE - roháčovití 
Sinodendron cylindricum (LINNAEUS, 1758) – roháček bukový  
9.6.1999 –  MIKÁT observ.,  imaga v aktivaci na pahýlu Carpinus na návrší (sz. od kóty 305 m); vícekrát zjištěny 
fragmenty imag a larvy v mrtvých kmenech listnáčů, ale pouze v této části rezervace.    
Charakteristický druh zachovalých podhorských a horských, převážně bukových lesních porostů, vývoj 
v odumřelém dřevě listnatých dřevin. 
 
 
TROGIDAE 
Trox scaber (LINNAEUS, 1767) 
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SCARABAEIDAE - vrubounovití 
Melolontha melolontha (LINNAEUS, 1758)  
Gnorimus nobilis (LINNAEUS, 1758) – zdobenec zelenavý  
9.6.1999 – 1 ex. MIKÁT leg.,  na květenství  bezu černého (Sambucus nigra) na jižním okraji lesního porostu. 
Lokální (v nížinách vzácný, v podhůří častější) druh zachovalých listnatých lesů. Vývoj v trouchnivém dřevě 
listnatých stromů, imaga florikolní. Na sledované lokalitě zjišten pouze tento jediný ex.   
Podle vyhlášky MŽP ČR 395/92 zvláště chráněný druh v kategorii „silně ohrožený“.   
Oxyomus sylvestris (SCOPOLI, 1763) 
 
 
BUPRESTIDAE - krascovití 
Anthaxia nitidula nitidula (LINNAEUS, 1758) 
Agrilus angustulus (ILLIGER, 1803) 
Agrilus biguttatus (FABRICIUS, 1777) 
Agrilus cyanescens RATZBURG, 1837  
9.6.1999 – 8 ex. MIKÁT leg., ve smyku z keříků Lonicera xylosteum, více ex. pozorováno  
25.5.2000 – 1 ex. MIKÁT leg. smyk lesního podrostu s Lonicera xylosteum 
Rozšířený,  v regionu východních Čech však pouze lokální druh, vývojem vázaný na zimolezy (Lonicera spp., též 
zahradní kultivary), na sledované lokalitě vázaný na Lonicera xylosteum. Imaga pozorována hojněji  pouze 
v časných odpoledních hodinách za slunečního svitu na osluněných, nebo alespoň částečně osluněných keřích 
zimolezu a to především v řídce zapojených lesních partiích v centrální části PR a na okraji paseky.  
 
 
ELATERIDAE - kovaříkovití 
Veškerý uvedený materiál této čeledi revidoval nebo determinoval MERTLÍK 
Kibunea minuta (LINNAEUS, 1758) 
Denticollis linearis (LINNAEUS, 1758) 
Actenicerus sjaelandicus (O.F.MÜLLER, 1764) 
Calambus bipustulatus (LINNAEUS, 1767) 
14.11.1998 – 5 ex. MERTLÍK leg., přezimující imaga v štěrbinách kůry listnatých stromů   
19.5.1999 – 1 ex. MOCEK leg., smyk 
Lokální, nehojný druh listnatých lesů, karnivorní larvy žijí v nahnilém, odumřelém dřevě listnáčů (LAIBNER 2000). 
Na sledované lokalitě jej nalezl též MERTLÍK (MERTLÍK, pers.com.).   
Selatosomus aeneus (LINNAEUS, 1758) 
Procraerus tibialis (LACORDAIRE, 1835) 
24.2.1989 – 2 ex. MERTLÍK leg., v trouchu dutiny Quercus  
25.5.2000 – 1 ex. MIKÁT leg.  
Nehojný druh s karnivorními larvami žijící v odumřelém dřevě a v dutinách (LAIBNER 2000). Jediný mrtvý ex. 
nalezl MIKÁT na stojícím pahýlu habru na návrší (sz. od kóty 305 m). Na sledované lokalitě jej nalezl též 
MERTLÍK (MERTLÍK, pers.com.). 
Ampedus erythrogonus (P.W.J.MÜLLER, 1821) 
24.2.1989 – 2 ex. MERTLÍK leg., v trouchu dutiny Quercus  
Nehojný druh s vývojem v hnijícím mrtvém dřevě jehličnanů i listnáčů (LAIBNER 2000). 
Ampedus nigroflavus (GOEZE, 1777)  
26.5.1999 – 1 ex. MIKÁT leg., na pahýlu Fraxinus v podmáčeném lesním porostu jihozápadně od statku. 
Lokální, nehojný druh s vývojem v trouchnivém dřevě listnatých dřevin.   
Ampedus pomorum (HERBST, 1784) 
Agriotes acuminatus (STEPHENS, 1830)   
Melanotus villosus (FOURCROY, 1785) 
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EUCNEMIDAE 
Microrhagus emyi (ROUGET, 1855)  
9.6.1999, 11.6.1999, 17.7.1999 – celkem cca 15 ex. MIKÁT leg.,  ve smyku výmladků, mladé výsadby a náletových 
dřevin na čerstvé pasece (především pozdě odpoledne a v podvečerních hodinách).   
V roce 2000 byl nalezen pouze jediný ex. 25.5.2000, a to ve východní části lesního porostu při smyku vegetace 
v podrostu. Později (během června 2000) nebyl už nalezen ani dalšími entomology, kteří se snažili jeho výskyt 
ověřit na místě výskytu z  r. 1999 (paseka v centrální části lokality a její okolí).  
Vývoj probíhá v mrtvém dřevě listnatých dřevin (BURAKOVSKI 1991). Ve střední Evropě velmi vzácný druh, 
nový druh pro faunu Čech (známý odtud nyní pouze z této jediné lokality). Nálezy budou publikovány 
v časopise Klapalekiana (VÁVRA, MERTLÍK et MIKÁT 2001). Vzhledem k významu nálezu je žádoucí sledovat 
výskyt tohoto druhu na lokalitě i v následujících letech.   
Microrhagus lepidus ROSENHAUER, 1847 
25.5.2000 – 1 ex. MIKÁT leg. 
Jediný ex. (samička) byl nalezen na kmeni starého dubu pod bývalou hrází jižně od statku. Aktivující ex. byl 
nalezen za dusného pozdního odpoledne těsně před bouřkou na povrchu kmene.  
Vzácný jiho- a středoevropský druh, v ČR známý dosud pouze z Moravy. Pokud se potvrdí správnost determinace, 
jednalo by se o další nový druh pro faunu Čech ze sledované lokality. Vzhledem k významu nálezu je žádoucí 
ověřit a sledovat výskyt tohoto druhu na lokalitě i v následujících letech.   
 
 
LAMPYRIDAE - světluškovití 
Phosphaenus hemipterus (GEOFFROY, 1762) – světluška bezkřídlá 
26.5.1999 – 1 ex. a 11.6.1999 – 1 ex.  MIKÁT leg. 
Lokální, poměrně vzácný bezkřídlý druh. Častější je pouze na vlčích biotopech v podhůří a horách. Larvy jsou 
malakofágní.    
 
 
DRILIDAE 
Drilus concolor AHRENS, 1812 
9.6.1999 – 1 ex. MIKÁT leg., na železničním náspu jižně od lesního komplexu.  
Nehojný druh stanovišt stepního charakteru, ve východočeském regionu častější pouze v teplých oblastech (Polabí). 
Larvy se vyvíjejí v ulitách plžů. 
 
 
DERMESTIDAE 
Trinodes hirtus (FABRICIUS, 1781) 
 
 
ANOBIIDAE - červotočovití 
Ptinomorphus imperialis (LINNAEUS, 1767) 
Xestobium rufovillosum (DE GEER, 1774) 
Hemicoelus fulvicornis (STURM, 1837) 
Oligomerus brunneus (OLIVIER, 1790) 
Ptilinus pectinicornis (LINNAEUS, 1758) 
Xyletinus ater (CREUTZER, 1796) 
 
 
PTINIDAE - vrtavcovití 
Ptinus rufipes OLIVIER, 1790 
Ptinus fur (LINNAEUS, 1758) 
 
 
CLERIDAE - pestrokrovečníkovití 
Tillus elongatus (LINNAEUS, 1758) 
25.5.2000 – 1 ex. MIKÁT leg.  
Lokální druh zachovalých listnatých porostů. Parazitoid vázaný především na larvy červotočů rodu Ptilinus. Více 
ex. pozoroval MIKÁT na stojících pahýlech (převážně habrů)  na severním svahu kopce.  
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LYMEXYLONIDAE - lesanovití 
Lymexylon navale (LINNAEUS, 1758) – lesan lodničník 
17.7.1999 – 1 ex. MIKÁT leg.  
Ve východních Čechách poměrně vzácný druh s vývojem v tvrdém dřevě, larvy se živí konidiemi hub, které 
porůstají povrch vyhlodaných chodbiček. Jediný ex. (samička) byl nalezen na zasychajícím vývratu Quercus na 
jihovýchodním okraji lesa. 
 
NITIDULIDAE - lesknáčkovití 
Glischrochilus quadriguttatus (FABRICIUS, 1776) 
Glischrochilus quadrisignatus (SAY, 1835) 
 
 
RHIZOPHAGIDAE 
Rhizophagus bipustulatus (FABRICIUS, 1792) 
 
 
CUCUJIDAE - lesákovití 
Pediacus depressus (HERBST, 1794)  
9.6.1999 – 1 ex. a 11.6.1999 – 4 ex. MIKÁT leg., na pasece na řezné ploše dubových pařezů    
Vzácný až velmi vzácný arborikolní druh, larvy žijí pod kůrou, živí se pravděpodobně podkorním hmyzem a jeho 
zbytky. Z východočeského regionu známo několik ojedinělých recentních nálezů z Hradecka (MIKÁT, FREMUTH 
et PROUZA 1997).    
 
 
SILVANIDAE 
Silvanus bidentatus (FABRICIUS, 1792) 
 
 
ENDOMYCHIDAE 
Mycetina cruciata (SCHALLER, 1783) 
26.5.1999 – 1 ex. MIKÁT leg., jižní okraj lesního porostu PR.  
Nehojný mykoxylofágní druh, v posledním desetiletí v regionu nalézán častěji v podhorských a horských 
oblastech.(např. v Orlických a Javořích horách)   
Endomychus coccineus (LINNAEUS, 1758) 
 
 
COCCINELLIDAE - slunéčkovití 
Calvia quattuordecimguttata (LINNAEUS, 1758) 
Myzia oblongopunctata (LINNAEUS, 1758) 
 
 
COLYDIIDAE 
Synchita humeralis (FABRICIUS, 1792) 
 
 
MYCETOPHAGIDAE 
Mycetophagus piceus (FABRICIUS, 1787) 
Mycetophagus populi FABRICIUS, 1798 
26.5.1999 – 1 ex. MIKÁT leg., jižní okraj lesního porostu PR. 
Poměrně vzácný mykoxylofágní druh zachovalých lesů lužního typu. 
 
 
MELANDRYIDAE - lencovití 
Orchesia micans (PANZER, 1795) 
26.5.1999 – 1 ex. MIKÁT leg. 
Nehojný druh zachovalých listnatých lesů, vývoj ve stromových houbách a v mycelii prorostlém dřevě 
Orchesia undulata KRAATZ, 1853 
Orchesia minor WALKER, 1837  
Conopalpus testaceus (OLIVIER, 1790) 
9.6.1999 – 2 ex. MIKÁT leg. 
Nehojný druh zachovalých listnatých porostů, vývoj v trouchnivém, houbami prorostlém dřevě. 
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MORDELLIDAE - hrotařovití 
Mordellochroa abdominalis (FABRICIUS, 1775) 
 
 
OEDEMERIDAE - stehenáčovití 
Ischnomera coerulea (LINNAEUS, 1758) 
Oedemera femorata (SCOPOLI, 1763) 
 
 
PYROCHROIDAE - červenáčkovití 
Schizotus pectinicornis (LINNAEUS, 1758) 
 
 
SALPINGIDAE 
Salpingus planirostris (FABRICIUS, 1787) 
 
 
LAGRIIDAE  
Lagria atripes MULSANT, 1855  
25.5.2000 
Teplomilný druh xerothermních stanovišť, výslunných strání a lesních okrajů. Ve východočeském regionu nalézaný 
jen ojediněle.   
 
 
ALLECULIDAE - květomilovití 
Mycetochara axillaris (PAYKULL, 1799) 
1999 – 1 ex. vychován z kukly, nalezené v dutém kmeni lípy pod bývalou hrází v lesním porostu od jz. statku. 
Nehojný druh vázaný především na staré duté stromy, v jejichž trouchu se vyvíjejí larvy. 
 
 
CERAMBYCIDAE - tesaříkovití 
Saphanus piceus (LAICHARTING, 1784) 
11.6.1999 – 2 ex. MIKÁT observ.(noční aktivace) na okraji paseky 
Lokální, skrytě žijící tesařík, vývoj v odumřelém dřevě (kořeny, pařízky) listnatých dřevin.  
Obrium brunneum (FABRICIUS, 1792) 
Molorchus umbellatarum (SCHREBER, 1759) 
Clytus lama MULSANT, 1847 
9.6.1999 – 1 ex., 11.6.1999 – 1 ex. MIKÁT leg., na kvetoucích keřích svídy na okraji paseky a luční enklávy v lese. 
Nehojný, nížinách vzácný druh jehličnatých lesů, původní hlavně v oblastech s přirozenými jedlovými porosty 
(hory, podhůří) (SLÁMA 1998), je však schopen žít v nepůvodních smrkových porostech.  
Stenocorus meridianus (LINNAEUS, 1758) 
Dinoptera collaris (LINNAEUS, 1758) 
Grammoptera abdominalis (STEPHENS, 1831) 
26.5.1999 – 2 ex. MIKÁT leg. 
Poměrně vzácný druh především teplých dubových lesů s vývojem v odumřelých dubových větvích. Podle SLÁMY 
(1998) (síťová mapa výskytu) zatím nenalezen v severní polovině východočeského regionu (severně od Hradce 
Králové).  
Grammoptera ustulata (SCHALLER, 1783) 
Leptura aethiops PODA, 1761  
Oplosia fennica (PAYKULL, 1800) 
9.6.2000 – 1 ex . MOCEK leg. 
Lokální, nehojný druh teplejších oblastí, vývoj především v lípách. 
Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758) 
Tetrops praeusta (LINNAEUS, 1758) 
Exocentrus lusitanus (LINNAEUS, 1767) 
Stenostola dubia (LAICHARTING, 1784) 
Oberea linearis (LINNAEUS, 1761) 
25.5.2000 –1 ex. MIKÁT leg.  
Nehojný, skrytě žijící druh teplejších oblastí. Vývoj přednostně v lískách (Corylus avellana). Jediný ex. nalezen při 
sklepávání lemu lesa na jihovýchodním okraji PR Dubno.   
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ANTHRIBIDAE 
Tropideres albirostris (HERBST, 1783) 
31.8 - 20.9.1999 – 2 ex. Mocek leg., Malaise trap 
Lokální a poměrně vzácný druh s vývojen v tvrdém odumřelém dřevě listnatých dřevin. 
Phaeochrotes cinctus (PAYKULL, 1800) 
Rhaphitropis marchicus (HERBST, 1797) 
 
 
CURCULIONIDAE - nosatcovití 
Tapinotus sellatus (FABRICIUS, 1794) 
Mogulones pallidicornis (C.BRISOUT de BARNEVILLE, 1860) 
V roce 2000 nalezl několik ex. KRÁTKÝ (KRÁTKÝ, pers.com.). Ve východočeské regionu velmi lokální druh 
s vývojem v plicnících (Pulmonaria spp.)    
Rhynchaenus lonicerae (HERBST, 1795) 
9.6.1999 – 5 ex. MIKÁT leg., ve smyku polozastíněných keřů Lonicera xylosteum v lesním porostu mezi pasekou a 
statkem 
25.5.2000 MIKÁT leg. – 5 ex. MIKÁT leg., ve smyku polozastíněných keřů Lonicera xylosteum v lesním porostu 
ve východní části lokality 
Na sledované lokalitě je pravděpodobně rozšířen ve všude v polozastíněných zimolezových porostech.  
Ve východních Čechách zřejmě velice lokální a vzácný druh vázaný na porosty zimolezů.  
 
 
ZÁVĚR 
 
 
V  přehledu je uvedeno 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno. 
Významné druhy jsou v textu komentovány.  
 
Faunisticky nejvýznamnějšími výsledky jsou nálezy druhů Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi 
Eucnemidae,  jejíž příslušníci patří vesměs k reliktním druhům zachovalých lesních porostů.  Oba uvedené 
druhy nebyly dosud na území Čech nalezeny. Vzhledem k významu těchto nálezů je žádoucí sledovat výskyt 
obou těchto druhů na lokalitě i v následujících letech.   
 
Zvláště chráněnými druhy podle vyhlášky MŽP 395/92 jsou střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) v kategorii 
„ohrožený“ a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) v kategorii „silně ohrožený“.  
 
Na keřích zimolezu Lonicera xylosteum v podrostu pod řídce zapojenými stromy a na světlinách byly zjištěny 
lokální, resp. vzácné druhy krasec Agrilus cyanescens a nosatec Rhynchaenus lonicerae. Tyto druhy budou 
pravděpodobně v rámci PR rozšířeny ve všech zimolezových porostech, které nejsou zcela zastíněny. K péči o 
porosty zimolezu s příslušnou entomofaunou viz též komentář  u bělopáska dvouřadého (výsledky výzkumu fauny 
motýlů).      
 
Poměrně úzké druhové spektrum nalezených druhů je dáno především metodikou, cílenou především na ověřování 
výskytu reliktních dendrofilních a mykoxylofágních druhů, které však zde bylo často bohužel opakovaně 
bezvýsledné. 
 
V roce 1999 se jako nejzajímavější mikrohabitat v rámci PR se jevila paradoxně paseka s čerstvými pařezy 
mohutných dubů, odpadem po provedené těžbě, s rašícimi výmladky, náletovými dřevinami a osluněnými lesními 
okraji. Lze však předpokládat, že postupná sukcese, opětovné vzrůstající zastínění a postupný rozklad dřeva během 
několika let sníží atraktivitu této disturbance.   
 
Nebyla zatím zjištěna ani řada dalších náročnějších druhů vázaných odumřelé dřevo (jako roháček Aesalus 
scarabaeoides, kovařík Stenagostus rhombeus), které se v analogickém prostředí vyskytují v zachovalejších lesních 
celcích např. na Hradecku a Pardubicku. 
 
Nápadná byla i absence řady druhů vázaných na dutiny starých stromů, např. z čeledi kovaříkovitých (Elateridae), 
dále např. páchníka (Osmoderma eremita), zlatohlávků (Cetoninae) a čeledi Alleculidae. I když  je většina 
stromových dutin nedostupná (vysoko na kmenech nebo v korunách stromů),  předpoklad jejich osídlení 
významnějšími v noci aktivními druhy se však zatím nepotvrdil ani odchytem na světelné zdroje.          
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Přes několik významných nálezů se zatím celkově jeví lesní část PR Dubno z hlediska výskytu dendrofilních a 
mykoxylofágních brouků jako dosti ochuzené území.  
 
Toto zjištění je vcelku v souladu i s dosavadními zkušenostmi dalších entomologů, kteří příležitostně navštívili toto 
území (KRÁTKÝ et MERTLÍK, pers.comm.). 
 
Bez znalostí vývoje lesních porostů (narušená kontinuita?) v tomto území si lze pouze těžko vysvětlit zjištěné velmi 
omezené druhové spektrum náročnějších druhů a  mimořádně nízkou abundanci řady zjištěných druhů vzhledem k 
charakteru a stáří lesních porostů.  
 
K zajištění ochrany reliktních a na prostředí náročných dendrofilních druhů by bylo vhodné vytipovat bezzásahové 
plochy určené k samovolnému vývoji (např. některé plochy ve střední a východní části PR) včetně ponechávání 
vývratů, torz  a stojících odumřelých stromů. Vytipovat další skupiny starých stromů (osluněné solitéry, stromy na 
okrajích porostů, na valech bývalých hrází, stromy s dutinami) k bezzásahovému vývoji.  
 
Dále je žádoucí vyloučit nebo minimalizovat těžbu stávajících starých dubů a ponechat tyto stromy v lesních 
porostech (alespoň na 50 % celkové lesní plochy). V těchto porostech je možné (a někde i potřebné) provádět 
částečné prosvětlení a výběrovou probírku, odstraňování mlází jasanů apod. za předpokladu šetrného přístupu 
k lesnímu podrostu (byliny, zimolezové keře).   
 
Maximálně šetřit lesní pláště s bohatým křovinným lemem, s lískou, svídou, hlohem, jilmy, babykami atd. (jižní, 
jihovýchodní okraj lesa, okraje lesa v okolí statku, okraje centrální louky). 
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