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Je tesařík obrovský v Lokti 
skutečně vyhynulý?
Tomáš Fiala, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

V prvním čísle Arniky v roce 2018 jsme se 
s Pavlem Jaškou věnovali vzácným druhům 
tesaříků, kteří v průběhu staletí v Karlovar-
ském kraji vyhynuli (Jaška et Fiala 2018). Asi 
měsíc po zveřejnění článku, jsem byl požádán 
o dendrologickou konzultaci k jednomu dubu 
i v amfiteátru města Lokte. Už z dálky mě za-
ujala poškozená bazální část kmene. Bližší 
prohlídka odhalila zajímavé požerky a výletové 
otvory. Vyfotografované požerky byly po kon-
zultaci s Radkem Hejdou z ředitelství AOPK 

ČR určeny jako požerky tesaříka obrovského 
(Cerambyx cerdo).

Tento nález potvrdil historický údaj z při-
bližně poloviny 19. století od A. A. Palliardiho, 
který nalezl tesaříka obrovského právě v Lokti. 
Radost z nálezu kazil pouze fakt, že dle zašed-
losti požerku žil tesařík obrovský v dubu napo-
sledy na konci 20. století (Fiala 2019). Popula-
ce tesaříka obrovského přežívala v okolí Lokte 
ve skrytu minimálně 150 let. Tesařík obrovský 
potřebuje ke svému vývoji oslabené duby ros-
toucí na osluněných lokalitách. A právě tyto 
lokality na Loketsku v moderní době vymizely. 
Z prosvětlených doubrav v kaňonu Ohře, které 
zde byly běžné do poloviny minulého století, 
se tesařík přesunul do loketských parků. Ale 
i parky postupně tmavly a tesařík neměl šanci 
se přesunout jinam a udržet životaschopnou 
populaci. Mimo mizení vhodných biotopů je 
dalším důvodem i to, že tesařík obrovský není 
nijak vytrvalým letcem. Samci obvykle zvládají 
přelétat pouze krátké vzdálenosti okolo 500 m 
a samice jsou jen o něco vytrvalejší. Doká-
žou uletět v průměru okolo 1300 m (Drag et 
Čížek 2018). Tyto důvody nás prozatím utvr-
zují v přesvědčení, že jediná populace tesaří-
ka obrovského v Karlovarském kraji vyhynula 
koncem 20. století. Příroda nás ale dokáže 
překvapit a je možné, že někde v suťových 
stráních nad řekou Ohří zůstává životaschop-
ná mikropopulace tesaříka obrovského našim 
zrakům skryta. ■
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Požerky tesaříka obrovského na dubu v loketském 
amfiteátru. Foto Pavel Jaška.


