ZPRÁVA 14 : 22.6.2014
Klikoroh devětsilový
Střevlík vrásčitý
Každým rokem se nám na obrovských listech devětsilu objevují vykousané díry, až jsou
listy téměř zničeny. Pátrala jsem a našla pachatele. Je to Klikoroh devětsilový (Liparus
glabrirostris). Docela hezký brouk. Znáte ho ?
Klikoroh devětsilový je brouk patřící do čeledi nosatcovitých. Je dlouhý12-20 mm. U nás je známo sedm
druhů. Tento druh se od ostatních liší jemnou strukturou štítu, drobnými tečkami a zaoblenou základnou
štítu. Patří mezi bezkřídlé zástupce brouků, samička nabodává stonky devětsilu, podbělu a bolševníku, kam
klade vajíčka. Larvy v nich vyvrtávají dlouhé chodby a kuklí se v půdě. Dospělí brouci se líhnou v květnu a
červnu.
Potrava: Brouci se živí hlavně listy devětsilu a podbělu. Larvy se živí jejich kořeny.
Aktivita: Denní. Zimování: Zimuje jako kukla pod zemí.

To je on :

Dílo Klikoroha :

Jen doufáme, že nám ta potvůrka do otevření 5. tůňky nesežere všechny listy. Chceme to
tu mít krásné. Ohlásila se nám totiž reportérka z TV Prima, chtějí přijet natočit reportáž.
Takže, přátelé, pokud nejste z daleka, přijďte, přijeďte, přileťte, prostě se dostavte 28.6. ve
14 hodin k 5. tůňce za lesovnu v Lomanech. „ Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic “, jak
se říká v jedné pohádce. Nemusíte se bát, vlka tam nemáme . Přejeme si jen pěkné
počasí, dobrou náladu po sobotním obědě a jak říkám, nezapomeňte si vzít oči s sebou.
Pohled do korun stromů ve slunečním odpoledni je nádherný, nemyslíte ?

Takového nádherného modrého krasavce jsme viděli u tůněk. Je to
(Carabus intricatus). Objevili jsme ho ve ztrouchnivělém pařezu.

Střevlík vrásčitý

Tento kovově modrý střevlík patří mezi naše nejhojnější a zároveň i nejkrásnější střevlíky. Jeho
obrovská a silná kusadla mu slouží především k porcování měkké potravy – slimáků, žížal a
nejrůznějších larev. Potravu často vyhledává na stromech a pod kůrou, a to zvláště v noci. Přes den
nejraději odpočívá v trouchnivějícím dřevě nebo pod kůrou či kameny. Stejně dravé jako dospělci
jsou i jejich larvy. Střevlíci vypouští ze zadečku a z úst hnědou nepříjemně páchnoucí kapalinu,
kterou zastrašují své nepřátele. Zápach tekutiny se drží značnou dobu.
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