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Smutnil višňový (Morimus funereus Mulsant, 1862) (Coleoptera, 
Cerambycidae) – nový nález mediteránního druhu v jižních Čechách 
Morimus funereus Mulsant, 1862 (Coleoptera, Cerambycidae) – a new record for this 
Mediterranean species in South Bohemia

Zdeněk Kletečka (1) • Vojtěch Němec (2)

Abstract: The longhorn beetle (Morimus funereus Mulsant, 1862) was first recorded in South Bo-
hemia from an old collection of J. Mařan (undated specimen, locality: Písek). Two other individu-
als were recently (2018 and 2019) found in Český Krumlov on the premises of a wood processing 
company next to Pinskrův dvůr. The circumstances indicate that the presence of this species is due 
to recent introduction with timber. These two specimens are the only recent records of the species 
in South Bohemia.
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Smutnil višňový (Morimus funereus Mulsant, 1862) je nápadným mediteránním broukem z čeledi 
tesaříkovitých a jeho ojedinělý výskyt v bývalém Československu je uváděn již od konce 19. století. 
Nálezy jsou pečlivě zdokumentované a ve většině případů se jednalo o kusy zavlečené přepravou 
dřeva. Výjimkou jsou údaje z jižního Slovenska, kde byli smutnilové nacházeni i na přirozených 
biotopech a předpokládá se, že se jednalo o autochtonní populace (Heyrovský 1955, Sláma 1998). 
Větší množství starších nálezů Morimus funereus a i Morimus asper verecundus Faldermann, 1836 
je známo z Prahy a okolí (Heyrovský 1955, Sláma 1998, 2017). První a ojedinělý nález pro jižní 
Čechy uvádí z Písku Sláma (1998). Jedná se o nedatovaný exemplář ze sbírky J. Mařana, získa-
ný patrně od jiného sběratele v polovině 20. století. Dokladový kus je uložený v Národním mu-
zeu v Praze a byl prvním autorem revidován. Na lokalitním štítku je uvedeno „Boh. Písek, coll. 
Dr. Mařan“. Druh M  funereus byl nedávno v České republice nalezen i na jižní Moravě v okolí 
obce Vedrovice (Sabol et al. 2006). Šířením Morimus funereus a dalších druhů tesaříků transportem 
v oblasti střední Evropy se zabývá Müller-Kroehling (2018). Uvádí tři nedávné nálezy M  funereus 
z Bavorska a ve všech případech předpokládá zavlečení se dřevem (1× zřejmě z Itálie a 1× možná 
z Rumunska).

Bionomii a rozšíření druhu zpracovali např. von Demelt (1966), Bense (1995), Sama (2002), 
Sama & Löbl (2010) a Sláma (1998). Jedná se o mediteránní polyfágní druh s víceletým vývojem, 
který se vyvíjí například v bucích (Fagus spp.), dubech (Quercus spp.), habru (Carpinus betulae), 
topolech (Populus spp.), kaštanovníku (Castanea sativa), lípách (Tilia spp.) nebo jilmech (Ulmus 
spp.)  Z Řecka je dokonce udáván vývoj v jedli (Abies sp.) (Sláma 1998). Larvy žijí pod kůrou 
a ve dřevě, hlavně ve stojících a padlých stromech, pařezech, kořenech a v neodkorněném dřevě 
ležícím na zemi. Dospělci mají soumračnou a noční aktivitu, najdeme je na místech vývoje larev, 
často na zemi nebo kmenech, na pařezech, pod dřívím a u kořenů.

Životaschopná mikropopulace vzniklá výsadkem či zavlečením jedinců tohoto rodu je ve stře-
doevropském prostoru v současné době známá pouze z východního Slovenska (Gabzdil 2011a, 
2011b). Tato byla na východní Slovensko zřejmě zavlečena importem dřeva z bývalého Sovětského
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