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Abstrakt 

Tato práce se zabývá společenstvím brouků na mršinách, jejich životními strategiemi 

a ekologickou klasifikací. Nekrobiontní brouci mají nezastupitelnou roli v dekompozičních 

procesech a návratu organické hmoty zpět do koloběhu živin. Dekompozice se dá dělit 

dle několika kritérií, nejčastěji je to podle celkového vzhledu mršiny a sukcese hmyzu a liší 

u různých autorů, dle jejich pozorování. Rozklad mršiny je ovlivněn přístupem hmyzu. 

Sukcese hmyzu závisí na mnoha faktorech, které ji mohou usnadnit nebo inhibovat. Důležité 

jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými kolonizátory mršiny, tyto vztahy popisují tři modely 

klasické sukcesní ekologie. K životu na mršině pomáhají hmyzu specifické adaptace. 

Na mršinách se vyskytuje celá řada čeledí brouků, z nichž je vybráno a charakterizováno 

třináct, které byly v akceptovaných pracích uváděny nejčastěji. Ostatních téměř 190 rodů 

z 34  čeledí, které byly zaznamenány na mršinách, jsou v abecedním pořadí zařazeny do guild 

a je uvedena jejich potravní specializace. 

 Klíčová slova: mršina, společenstva brouků, efemérní zdroje, ekologická klasifikace 

Abstract 

This work summarizes available information about beetle communities on carrions, their life 

strategy and ecology classification. Necrobiotic beetles are very important 

part of the decomposition process and the return of organic mass to the life cycle. We can 

classify decomposition by several criterions, most commonly by the overall appearance 

of the carrion and by the species of present insect. Conclusions are different depending 

on authors. Process of decomposition of carrion is affected by the readiness of access 

for different species of insect. Insect succession depends on many factors, some factors 

increase the process and others decrease it. The interrelationships between different 

colonizators of carrion are very important, this relationship is described by three models 

of classic success ecology. Necrobiotic insect has specific adaptations for the life on carrion. 

For this thesis, we have chosen 13 families, which are often discussed in publications. 

The rest of 190 necrobiotic genuses from 34 families is listed in this thesis with their 

characteristic ecology. 

 

Keywords: carrion, beetle communities, ephemeral source, environmental classification 
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1. ÚVOD 

Řád brouci (Coleoptera) jsou jednou z nejdiverzifikovanějších skupin hmyzu. Zahrnují 

přibližně čtyři sta tisíc popsaných druhů, to je skoro 40% všech popsaných druhů hmyzu 

(Resh a Cardé, 2003). V České republice žije kolem sedmi tisíc druhů. Dosahují rozmanitých 

velikostí od čtvrt milimetru až po deset centimetrů v těle (Hůrka, 2005). Hlavním 

rozlišovacím znakem brouků je poměrně silná kutikula, kousací ústní ústrojí a přítomnost 

krovek, které vznikly přeměněním prvního páru křídel. Existují, ale i výjimky, například 

čeleď Staphylinidae, kteří mají velmi zkrácené krovky (Beutel a Leschen, 2005, Beutel et al., 

2010, Hůrka, 2005, Zahradník, 2008). Často je vyvinut pohlavní dimorfismus 

kdy se dá samice od samce rozeznat podle vnějších morfologických znaků. Brouci procházejí 

během vývoje proměnou dokonalou. Z vajíček se líhne larva, která se několikrát svléká, 

následně se kuklí a z kukly se líhne dospělec. 

Brouci patří mezi nejúspěšnější skupiny organismů na Zemi vůbec (Beutel a Leschen, 2005, 

Beutel et al., 2010, Resh a Cardé, 2003). Nalezneme je od nížin až po hory, někteří žijí 

ve sladké vodě, jiní zase přežijí ve vysokých teplotách v pouštích. Osidlují i efemerní biotopy, 

jakou jsou například mršiny či trus velkých savců (Finn, 2001). Brouci likvidující mršiny 

odstraňují z přírody případné zdroje nákaz a vracejí základní stavební prvky z těl uhynulých 

zvířat zpět koloběhu živin. Mezi brouky se vyskytují i absolutní specialisté na mršiny. Někteří 

jako například hrobaříci (rod Nicrophorus Fabricius, 1775) dovedli specializaci k dokonalosti, 

pohřbívají mršiny, které pak slouží jako potrava pro jejich larvy. 

 Mršina je kolonizována hmyzem v daném sledu podle stádií rozkladu, kterými prochází. 

Tento proces probíhá dle určitého vzorce, nicméně rychlost je závislá, jak na okolních 

abiotických podmínkách, tak i na vzájemných interakcích jednotlivých skupin hmyzu 

(Gennard, 2007). V nepřítomnosti hmyzu se mršina rozkládá pomaleji a prochází odlišnými 

stádii rozkladu. Poznatků o sukcesi mršin je využíváno ve forenzní entomologii, 

kde se dá podle hmyzu vyskytujícího se na mrtvole relativně přesně určit doba úmrtí 

(Byrd a Castner, 2009, Gennard, 2007).  
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2. HMYZ A MRŠINA 

Mršina představuje dočasný a proměnný prvek ekosystémů, se zcela náhodnou distribucí, 

nicméně pro řadu organismů se jedná o zcela zásadní zdroj potravy či místo pro reprodukci. 

(Kočárek, 2003). Mršina je konzumována mnoha organismy, včetně masožravých obratlovců, 

hmyzu a mikrobů (DeVault et al., 2004, Woodard, 2006). Hmyz, zejména brouci (Coleoptera) 

a dvoukřídlí (Diptera), patří mezi jedny z nejvýznamnějších skupin tvořící společenstva 

na mršině a jejich podíl na dekompozičním procesu je nezastupitelný (Kočárek, 2003). 

2.1 Mršina jako efemérní zdroj 

Efemerní zdroje jsou charakteristické krátkou dobou trvání a náhodným rozložením 

v prostoru i čase a často silnou konkurencí obývajících druhů. Na rozdíl od sukcese 

rostlinných společenstev, která mají primární produkci, nedochází na mršině k dosažení 

klimaxového stádia, ale finálním stavem je vyčerpání zdroje (Poole 1974). I přes silnou 

konkurenci, jsou kolonizovány velmi různorodými druhy a početnými společenstvy (Šípková 

a Růžička, 2009). Z toho vyplývá řada vlastností typických pro obyvatele efemerních biotopů. 

Jsou jimi 1. schopnost snadného šíření, 2. krátké životní cykly, 3. morfologické a fyziologické 

adaptace k vyhledávání mršiny a případnému přežití uvnitř nich . Koexistence velkého 

množství druhů na efemérním biotopu je dána čtyřmi základními mechanizmy 

(Sladecek et al., 2013). Fenologií, tedy sezonními rozdíly v životních cyklech, stanovištními 

preferencemi, preferencí různých typů a stádií rozkladu a rozdílnou denní aktivitou. 

U některých zdrojů je navíc výhodou velká nutriční hodnota (Finn, 2001, 

Sladecek et al., 2013). Mezi efemérní zdroje patří například mršiny, trus, plodnice hub, hnijící 

ovoce (Finn, 2001). Typicky je zde krátký časový interval, během něhož je zdroj lokalizován, 

kolonizován a spotřebován. Limity zdroje a silná kompetice zpravidla neumožní vývoj více 

jak jedné generace kolonizujícího hmyzu. Složení komunity na každé jednotlivé mršině 

je ovlivněno mnoha náhodnými faktory (Finn, 2001). Na jednom zdroji se mohou jedinci 

jednotlivých druhů navzájem ovlivňovat, ale činí tak dočasně odděleně od zbytku populace. 

I přes vzájemnou podobnost efemérních zdrojů existují vlastnosti, které odlišují jejich různé 

typy. Například druhové společenství bezobratlých se neliší jen na různých typech efemérních 

biotopu, ale i na stejných typech těchto biotopů v závislosti umístění v prostoru či sezónních 

charakteristikách. Mechanismus a relativní podíl na rozkladu dospělci a larvami hmyzu 

se může výrazně lišit dle typu zdroje. Například mouchy konzumují mršinu jen z malé části, 

ale používají ji hlavně k nakladení vajíček a larvy mají hlavní podíl na jejím rozkladu. 

Naopak dospělci hnojníků (Aphodius) se živí tekutou složkou trusu, zatímco larvy konzumují 
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jak tekutou tak i pevnou část trusu (Finn, 2001). Hrobaříci (rod Nicrophorus) a stejně 

jako vrubouni, například. rod Scarabeus (Lineaus, 1758) odstraní celý zdroj ukrytím pod zem, 

kde později slouží jako potrava pro jejich larvy (Milne a Milne, 1976, Woodard, 2006). Doba 

trvání rozkladu je závislá na typu zdroje, přírodních podmínkách a míře konzumace 

bezobratlými. Obecně platí, že jsou velké rozdíly mezi zdrojem, na kterém se živí bezobratlí 

a na zdroji bez nich. Doba potřebná pro rozklad přibližně devadesáti procent zdroje se může 

měnit, ale je v řádech dní u mršiny, hodin u trusu v tropických oblastech, týdnů až měsíců 

na trusu v mírných oblastech, měsíců pro listy ve vodě a týdnů pro houby a ovoce 

(Finn, 2001).  

 

2.2 Potravní guildy hmyzu přítomného na mršinách.  

Hmyz hraje v komunitě na mršině různorodé role, podle potravních preferencí může být 

rozdělen do pěti ekologických guild: na nekrofágní druhy, saprofágy, predátory a parazity, 

omnivorní druhy a druhy náhodně se vyskytující (Kočárek, 2003). Všechny tyto guildy hrají 

nezanedbatelnou roli v dynamickém vývoji celého společenství na mršině. Specializace 

jednotlivých skupin je nejen efemerní povahou zdroje potravy, ale také různou potravní 

biologií jednotlivých druhů (Hanski, 1987). 

 

Nekrofágní druhy se živí přímo tkáněmi mršiny nebo tekutinami, které se uvolňují 

při rozkladu (Amendt et al., 2004). Mají tedy největší vliv na ubývání organické hmoty těla. 

Mají podobné enzymy jako masožravé druhy. To platí například u mrchožroutovitých 

(Silphidae), kde se vyskytují jak druhy dravé tak i nekrofágní (Watson Dallwitz, 2003, 

Kočárek, 2003). Dermatofágové a keratofágové jsou schopni trávit peptidové řetězce keratinu, 

kolagenu nebo elastinu (např. Dermestidae, Trogidae) (Kočárek, 2003). Na mršině se celkově 

vyskytují z nekrofágů hlavně dvoukřídlé bzučivky (Calliphoridae) a brouci z čeledí 

mrchožroutivití (Silphidae), hlodáčovití (Trogidae), kožojedovití (Dermestidae) 

a lesknáčkovití (Nitidulidae). 

Saprofágní druhy jsou spojeny s mrtvou organickou hmotou ať už živočišného 

nebo rostlinného původu, s různou mírou preference jedné ze složek. Jsou pravidelně 

nacházeni na mršinách, ale není to jejich jediný zdroj potravy. Mezi saprofágy patří někteří 

vodomilovití (Hydrophilidae), lanýžníkovití (Leiodidae) a drabčíkovití (Staphylinidae). 
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Predátoři a parazité živící se hlavně jedinci předchozích dvou guild. Jsou druhou 

nejvýznamnější skupinou na mršině, jelikož mohou ovlivnit množství ostatních druhů. Jejich 

počty jsou přímo závislé na potravě, kterou se živí (Kočárek, 2003). Na mršině se vyskytuje 

velké spektrum dravých brouků, potravní preference jsou závislé zejména na velikosti 

kusadel. Druhy s malými kusadly se živí pouze vajíčky, se středními jsou schopni ulovit 

přiměřeně velké larvy much, ale vyhýbají se velkým masám larev (Peschke et al., 1987). 

Největší larvy uloví pouze zástupci mršníkovitých (Histeridae), nebo drabčíkovitých 

(Staphylinidae). Rod Creophilus (Samouelle, 1819) je schopný se dostat do pupária 

a následně zkonzumovat kuklu (Peschke et al., 1987).  Tato skupina zahrnuje i schizofágní 

druhy, jejich larvy se v prním instaru živí na mršině a později jsou dravé 

(Amendt et al., 2004). Od omnivorních druhů se liší právě tím, že jsou nekrofágní pouze 

po část larválního vývoje. Nejčastějšími zástupci jsou mršníkovití (Histeridae), drabčíkovití 

(Staphylinidae) a pestrokrovečníkovití (Cleridae) (Gennard, 2007).  

Omnivorní druhy, kterými jsou například vosy a mravenci a někteří brouci 

(Amendt et al., 2004). Mohou se živit jak vlastní mršinou, tak jejími kolonizátory. 

Náhodné druhy, mršina je pro ně součástí jejich životního prostředí, mohou zde nacházet 

úkryt (Wolff et al., 2001), náhodné loviště, nebo například v pouštích zdroj vody 

(Tenebrionidae - potemníkovití) (Amendt et al., 2004). Pod mršinou se nejčastěji vyskytují 

druhy, které bychom běžně nalezli pod kameny nebo dřevem. 

Někteří autoři (Kočárek, 2001, Povolný 1978,1979) rozdělují mrchožravé druhy na další čtyři 

trofické skupiny. Toto dělení se částečně shoduje s jednotlivými guildami, ale přináší 

podrobnější informace o preferovaném stádiu dekompozice tkání mršiny. Dělí hmyz 

na nekrofágy živící se čerstvou mršinou, dále na saprofágy vyhledávající biochemicky aktivní 

mršinu. Dermatofágy osidlující vysychající mršinu a keratofágy, kteří se živí na zbytcích 

kostry, srsti případně rohoviny.  

2.3. Sukcese hmyzu na mršině 

Sukcese hmyzu na mršině, stejně tak jako sukcese jiných biotopů, je závislá na vývoji 

prostředí, v našem případě tedy na průběhu rozkladu. Schoenly a Reid, (1987) došli k závěru, 

že dekompozice a současný vývoj komunity členovců na mršině probíhá jako kontinuum 

postupných změn. Pro zjednodušení se ale používá dělení na jednotlivé fáze, v tom případě 

však může docházet k nepřesnostem. Přesný sled a načasování procesů může být snadno 

pozměněno, disturbancemi a environmentálními faktory, které mohou usnadňovat 
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nebo inhibovat průběh jednotlivých procesů. Sukcese mršiny je tedy do značné míry závislá 

na jejích nejranějších stádiích. Pionýrské druhy uzpůsobené k rychlému kolonizování nových 

stanovišť mají většinou několik společných vlastností, těmi jsou velká mobilita, rychlé 

rozmnožování, velké množství potomstva a jejich rychlé dospívání. Svojí přítomností 

ovlivňují pionýrské druhy následnou kolonizaci mršiny jinými druhy. Tak jako v jiných 

společenstvech i na mršině dochází k vzájemnému ovlivňování jednotlivých složek hmyzích 

společenstev, které může být náhodné a nepředvídatelné, Connell a Slatyer (1977) navrhují 

tři modely definující rozvoje komunity. Jedná se o model facilitace, inhibice a tolerance. 

Všechny tři modely popisují roli časných kolonizátorů na složení následného společenstva 

na mršině a jsou popsány v následující kapitole.  

 

2.3.1 Modely sukcese 

 Facilitace neboli usnadnění sukcese, zahrnuje sled událostí, kdy nejdříve nejspecializovanější 

pionýrské druhy kolonizátorů upraví stanoviště tak, že tím usnadní osídlení jejich nástupci 

(Connell a Slatyer, 1977). Například larvy much usnadňují přístup druhům pozdějších stádií, 

penetrací kůže mršiny (Amendt et al., 2004). Tento model funguje do té doby, dokud druhy 

přítomné na mršině stále modifikují prostředí ve prospěch druhů nově příchozích. Facilitace 

je nejčastější způsob sukcese konzumentů živících se mršinami, trusem a dalšími efemerními 

zdroji. Určité druhy hmyzu se na mršinách a trusu objeví až poté co tyto zdroje dosáhly 

určitého stádia rozkladu za pomoci dřívějších kolonistů (Payne, 1965, Sladecek et al., 2013).  

 

Inhibiční model. Při inhibičním modelu první kolonisté negativně ovlivňují možnost následné 

kolonizace zdroje jinými organizmy. Tj. udržují svoje místo, zvyšují počty a nedovolí jiné 

osídlení, často zkonzumují celý zdroj. Aby mohla proběhnout nová vlna kolonizace, musí 

dojít k disturbanci, která sníží jejich počty a uvolní zdroje pro další kolonisty 

(Connell a Slatyer, 1977). V tomto modelu, střídání druhů závisí na době a závažnosti 

disturbance spolu s dostupností potenciálních kolonistů. Například, Hemphill a Cooper (1983) 

zjistili, že disturbance iniciuje sukcesní změny tím, že eliminuje konkurenční dominantní 

druhy a uvolní místo pro jiné. (Kneidel, 1984) zjistil, že jeden druh bzučivky Phaenicia 

coeruleiviridus (Macquart, 1855), byl dominantní na malé savčí mršině, ale pokud mršiny 

nejsou obsazeny tímto druhem, několik dalších druhů bzučivek je schopno mršinu rovněž 

kolonizovat. 
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Toleranční model kombinuje oba předchozí modely. Efekt dřívějšího druhu na druh 

následující je neutrální. Navazující druh toleruje podmínky prostředí druhu předchozího, 

ale může ho kompetičně vytlačit. Je zde zachován princip náhodné kolonizace a princip 

konkurenční dominance (Connell a Slatyer, 1977).  

 

Pro ilustraci je zde přiloženo schéma, které popisuje průběh sukcese dle jednotlivých modelů. 

 

Obr. 1: Obecné schéma vzájemného působení jednotlivých organismu v průběhu sukcese 

pro společenství s primární produkcí dle Connell a Slatyer (1977) v Begon et al. (1997)  
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2.4 Fáze rozkladu mršiny 

Rozklad mršiny je proces, při kterém se navrací organické látky z těla zpět do koloběhu živin. 

Dochází zde ke třem základním procesům: k autolýze, hnilobnému rozkladu a rozpadu 

kosterních zbytků (Gennard, 2007). Autolýza je proces přirozeného rozkladu, buňky v těle 

jsou rozkládány enzymy, jako jsou například lipázy, proteázy a sacharázy. Tento proces 

je nejrychlejší v tkáních, jako je mozek a játra (Vass, 2001). Tekutina plná živin, 

která zde vzniká, je potravou pro různé druhy bakterií. Hnilobný rozklad je rozklad tkání, 

na kterém se podílejí bakterie. Výsledkem je uvolňování plynů, jako je sirovodík, oxid 

siřičitý, oxid uhličitý, metan, vodík a amoniak. Současně s tím anaerobní fermentací vzniká 

těkavá kyselina máselná a propionová. Tělo prochází fází aktivní dekompozice, kdy jsou 

bílkoviny rozloženy bakteriemi na mastné kyseliny (Vass, 2001). Mastné kyseliny a látky 

jako skatol, putrescin a cadaverin jsou významné látky vznikající při aktivním a pokročilém 

stádiu dekompozice, tyto a další látky lákají hmyz (Kalinová et al., 2009). Když jsou 

rozloženy měkké tkáně, zůstává pouze kostní materiál. I ten se později působením přírodních 

podmínek rozpadne a stává se součástí půdy. Rychlost rozkladu je závislá na okolní teplotě, 

která ovlivňuje aktivitu bakterií. Proto rozklad probíhá rychleji například v létě, v zimě 

se naopak může téměř zastavit. Průběh degenerace biomasy a úbytek hmotnosti mršiny 

sleduje typický sigmoidní tvar (Graf 1) (Gennard, 2007). Na zpočátku je úbytek biomasy 

pomalý, následně dojde ke zlomu, kdy je během krátkého času většina těla rozložena, 

následuje pomalý rozklad kosterních zbytků. 

 

Graf 1: Závislosti úbytku hmotnosti na čase v průběhu dekompozice. Na ose X je vynesen čas 

ve dnech, na ose Y zbývající biomasa v procentech (De Jong a Chadwick, 1999) 
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2.4.1 Rozklad mršiny za přítomnosti hmyzu 

Hmyz je nedílnou součástí většiny rozkladných procesů probíhajících v přírodě. Proces 

rozkladu kadaveru v přírodních podmínkách (a za přítomnosti hmyzu) probíhá jako sled 

jednotlivých stavů či dějů, které vyústí v celkovou dekompozici uhynulého živočicha. 

Ačkoliv je rozklad kontinuální proces dají se rozeznat jednotlivá stádia (Poole, 1974)  Prvním 

kdo si této posloupnosti všimnul a popsal stádia rozkladu, byl Mégnin (1894), který dělil 

rozklad na osm fází. Ačkoliv se toto členění stalo základem pro objasnění termínu ekologické 

sukcese (Kočárek, 2001), nebylo pozdějšími autory akceptováno, a řada autorů navrhla 

členění vlastní (viz Tab. 1). V současné době se asi nejvíce používá klasifikace stádií rozkladu 

podle Payna (1965), který člění rozkladný proces na 5 základních stádií (viz níže). Rozklad 

je kontinuální děj, navíc může docházet odlišné rychlosti rozkladu u různých částí těl 

(Matuszewski et al., 2010), proto je toto členění pouze orientační. 

 

Fresh stage (čerstvá mršina) - Tato fáze začíná smrtí jedince, kdy tělo po smrti chladne 

a končí prvními náznaky nafukování těla (Anderson a VanLaerhoven, 1996). V této fázi 

se objevují první vajíčka much a to nejdříve v blízkosti ústní dutiny a řitního otvoru, případně 

u otevřených ran. Není cítit žádný zápach rozkládajícího se těla. Během průběhu této fáze 

nejsou patrné, žádné morfologické změny. Na mršinu nalétávají první hrobaříci (Nicrophorus) 

(Gennard, 2007). 

Bloated stage (nadýmání) - Rozklad těla pokračuje díky aktivitě bakterií a hnilobě, tato fáze 

je nejsnáze rozeznatelná. Plyny, díky kterým se mrtvola nafukuje, jsou produkovány, 

jako odpadní produkty metabolismu proteinů anaerobních bakterií. První projevy jsou patrné 

v břišní oblasti, ale potom je i celé tělo napnuté jako balón. Dochází i ke změně barvy těla 

(Anderson a VanLaerhoven, 1996). Přibývá dospělců dvoukřídlých, kteří jsou lákáni pachem. 

Objevují se také první larvy. K mršině jsou následně přitahováni drabčíkovití (Staphylinidae) 

a mršníci (Histeridae), kteří zde nacházejí dostatek potravy ve formě vajíček a larev much. 

Objevují se i pestrokrovečníkovití (Cleridae). Vosy a mravenci, kteří se živí tělními 

tekutinami, vajíčky, larvami nebo dospělci dvoukřídlých, jsou též přitahováni k mršině. Tato 

fáze obvykle končí otevřením břišní dutiny, nejčastěji v důsledku aktivity muších larev 

(Gennard, 2007, Payne, 1965). 

Active decay stage (aktivní hnití) - Tato fáze je typická velkou ztrátou hmoty mršiny 

a je rozpoznatelná podle rozpadu kůže a jejího svlékání z těla. Díky rozpadu kůže dochází 
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k uvolnění nahromaděných rozkladných plynů a nafouknutí ustupuje s pokračujícím 

rozkladem tkání. Stále je přítomna svalová hmota. Mršina je vlhká a doprovázena silným 

rozkladným zápachem (Anderson a VanLaerhoven, 1996). V pozdějších stádiích rozkladu 

dochází k fermentaci a vzniku kyseliny máselné a mléčné. Díky aktivitě muších larev 

a metabolické aktivitě bakterií se zvyšuje teplota mršiny (Gill, 2005). Převládají larvy 

bzučivek (Calliphoridae). V následující fázi dochází k pokročilému rozkladu, například 

k amonné fermentaci tkání. To přitahuje jiné skupinu hmyzu, jako jsou mrchožroutovití 

(Siphilidae) a větší mršníkovití (Histeridae) (Gennard, 2007). Objevují se první larvy 

mrchožroutovitých (Sharanowski et al., 2008). 

Advenced decay stage (pokročilé hnití) - Zmizí většina organické hmoty, nejvíce 

ji zkonzumují muší larvy. V pozdních stádiích rozkladu zůstává z mršiny pouze kůže, 

chrupavky, kosti se zbytky svalů a pozůstatky střev.  Jakákoliv zbývající tkáň může být 

vysušena. Zápach se pomalu vytrácí z okolí mršiny a klesá její teplota (Anderson 

a VanLaerhoven, 1996). Nejvýznamnějším znakem tohoto stádia je převaha brouků na mršině 

a potlačení nadvlády dvoukřídlých v důsledku vyčerpání vhodné potravy. Muší larvy 

opouštějí mršinu a kuklí se v zemi. Objevují se dospělci i larvy kožojedů (Dermestidae). 

Vyskytují se zde i mrchožoutovití, drabčíci, mršníkovití a leskláčkovití (Nitidulidae) (Byrd 

a Castner, 2009). 

Dry stage (vysychání) - V této fázi zůstávají z těla pouze kosti, srst a zbytky kůže. Mršina 

je už bez zápachu (Anderson & VanLaerhoven, 1996). Kompletně vymizí muší larvy, 

zůstávají pouze dospělci. Mršníkovití (Histeridae), mnoho drabčíků (Staphylinidae) 

a mrchožroutovití (Silphidae) opouští mršinu. Vyskytují se zde larvy lesknáčkovitých 

(Nitidulidae), kožojedů (Dermestidae) a dospělci hlodáčovitých (Trogidae) (Wolff et al., 

2001). V zemi zůstávají některé malé druhy brouků, které se živí tekutinami vsáklými 

do půdy.  Mršina dosáhla finální fáze rozkladu (Gennard, 2007). 
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Tab. 1: Tabulka srovnání stádií dekompozice u různých autorů 
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Tab. 2: Tabulka výskytu jednotlivých čeledí brouků a dvoukřídlých v závislosti na stádiu 

dekompozice. Stádium decay (hnití) zde není rozděleno na active a advenced (aktivní 

a pokročilé) (Rodriguez & Bass, 1983). 

2.4.2 Rozklad mršiny bez přítomnosti hmyzu 

Rozklad mršiny bez přítomnosti hmyzu je velmi rozdílný oproti mršině, která je hmyzu 

přístupná.  Pokud není hmyz přítomen, těžko se rozpoznávají jednotlivá stádia rozkladu, 

i přes to se dá částečně rozlišit pět stádií, která jsou pro všechny mršiny obdobná (Payne, 

1965). 

Fresh stage (čerstvá mršina) – Začíná smrtí zvířete a končí prvními náznaky nafukování těla. 

Jedná se o stejné stádium jako v přítomnosti hmyzu, pouze trvá několikrát déle. (Payne, 1965) 

uvádí, že důvodem může být schopnost hmyzu šířit po těle bakterie. 

Bloating and decomposition (nadýmání a dekompozice) – Mršina se začíná evidentně 

nafukovat, nafukování pokračuje velmi rychle. Bubliny krve a dalších tekutin se objevují 

v blízkosti řitního a ústního otvoru. Povrch mršiny začíná být mastný a šíří se silný rozkladný 

zápach. Pod kůží se začínají formovat bubliny krve a rozkladné šťávy, to dodává kůži velmi 

tmavou barvu. Tělo zůstává stále nafouknuto, tělní tekutiny začínají zasychat, ale stále 

je přítomen zápach, i když už slabší (Payne, 1965). 

Flaccidity and dehydration (ochabnutí a vysychání) – Dochází k splaskávání těla, které 

už není tolik nafouknuté, současně mizí zbytky tělních tekutin. Jak se uvolňují plyny 

a tekutiny z těla, mršina se stává ochablou a měkkou. Pokud se tělo pohne, dochází k vytékání 

tekutin z ústního otvoru.  Zápach by se dá v této fázi přirovnat zápachu kvašeného ovoce. 

Tělo nadále postupně splaskává, posledním nafouknutým místem zůstává břicho. 

Pravděpodobně kvůli kapsám na volné kůži, které udržují plyny v těle. Na konci této fáze 



12 
 

z těla unikly všechny tekutiny, na jejich zasychajících zbytcích začínají vznikat kolonie hub 

(Abell et al., 1982, Kočárek, 2003). 

Mummy stage (mumifikace) – Dehydratace pokračuje velmi pomalu. Mršina se stává sušší 

a ploší. Toto stádium může trvat i několik měsíců, dochází k pomalé ztrátě vlhkosti všech 

tkání. Na kůži se začínají vyvíjet různé druhy hub, díky kterým je mršina pokryta 

různobarevnými skvrnami (Payne, 1965). Později v této fázi se začínají rýsovat kosti 

pod kůží, je to důsledek toho, že se většina tkání již rozložila. Zápach připomíná zatuchlinu 

nebo pach plesnivé kůže (Gennard, 2007). 

Desiccation and disintegration (vysušení a rozpad) – Začátek tohoto stádia se těžko určuje, 

za prvotní příznak je považováno protržení kůže a odhalení tkání a kostí. Mršina se neustále 

zmenšuje a tím dochází k odkrývání dalších kostí. Ve zbytcích tkání se nachází už jen 

nepatrné množství vody. Tvar těla je rozpoznatelný i po několika dalších měsících. (Payne, 

1965) 

V případě, že dekompozice probíhá za absence hmyzu, je její průběh výrazně pomalejší 

a prochází rozdílnými fázemi, které se dají těžko oddělit. Rozdílný průběh dekompozice 

potvrdila řada autorů za použití kontrolních mršin, bez přístupu hmyzu. Například Simmons 

(2010) použil dvě metody jak zabránit hmyzu v dosažení mršiny, buď ji pohřbil pod zem, 

nebo nechal na povrchu uzavřenou v nepropustném boxu. Kočárek (2003)provedl kontrolní 

pokusy bez přístupu hmyzu s mršinami potkanů. Potvrdil výše zmíněné, navíc dodal, 

že mršina bez přístupu hmyzu snadno podléhá mumifikaci a často slouží jako substrát 

pro různé houby. Abell (1982) zjistil, že u mršiny bez hmyzu trvá znatelně déle, než se objeví 

počáteční stádia rozkladu. 

2.4.3 Faktory ovlivňující sukcesi.  

Sukcesi hmyzu na mršině může ovlivnit mnoho faktorů, které mohou výrazně zrychlit 

nebo zpomalit její průběh a tím změnit i rychlost dekompozice (Franklin, 1993). V určitých 

případech, může dojít i k vynechání některého stádia rozkladu. Několik významných příčin, 

které mohou výrazně ovlivnit sukcesi je zde uvedeno. 

Zranění. Při zranění může dojít ke změně nástupnictví sekvencí. Druhy, které dříve nemohly 

kolonizovat mršinu, mohou nyní zabírat a využívat nově zpřístupněné zdroje. Jakékoliv 

zranění usnadní vstup hmyzu do mršiny a může urychlit rozklad. U mršiny s poraněním dojde 

k „vynechání“ bloated fáze. Dojde rovnou k zpřístupnění vnitřních orgánů a jejich rychlému 
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rozkladu, mršina přejde do fáze aktivního rozkladu. Tato zvýšená ztráta tkáně brzy po smrti 

usnadňuje další sérii stádií spojených s dekompozicí mršiny. Druhové složení není 

pozměněno, ale mršina se rozkládá mnohem rychleji (Franklin, 1993). 

Okolní teploty hrají roli v načasování sukcesních stádiích. Při nižších teplotách se snižuje 

činnost hmyzu, a mršina je bez hmyzu ještě několik dnů po smrti. Podle Johnsona (1975) nižší 

teploty mají vliv na proces rozkladu mršiny vzhledem k nepřítomnosti hmyzu. Navíc nízké 

teploty snižují metabolickou aktivitu bakterií, čímž se rozklad také zpomaluje. Například 

v zimě je díky mrazu rozklad poměrně pomalý a někdy je zastaven úplně. Okolní teplota 

má mnohokrát větší vliv na společenství na mršině než ostatní přírodní podmínky, 

jako je například vlhkost (Payne, 1965). 

Přítomnost nebo nepřítomnost půdy. V půdě žijí druhy bezobratlých, které mohou mít přímý 

vliv na vývoj hmyzu na mršině a přispívají k rozkladnému procesu (Bornemissza, 1957). 

I přes absenci půdy na mršinu nalétávají draví nebo parazitální brouci, jmenovitě mršníkovití 

(Histeridae) a drabčíkovití (Staphylinidae), kteří mají vliv na rozvoj larev much (Payne, 

1965). Pokud není mršina v kontaktu s půdou, je méně osídlena larvami dvoukřídlých a úplně 

chybí půdní fauna, jako jsou roztoči, nebo kroužkovci (Franklin, 1993). Larvy nemohou 

migrovat, a pokud dojde k vypadnutí z mršiny, larva se už nemůže zapojit zpět 

do rozkladného procesu. To vytváří velmi omezený prostor a dochází k silné konkurenci. 

Nedostatek vhodného substrátu brání larvám ve využití jiných dostupných zdrojů, 

čímž dochází k inhibici následné kolonizace (Franklin, 1993). Půda pod mršinou se stává 

nejčastějším úkrytem larev hmyzu díky zvýšené vlhkosti. 

Velikost mršiny. Studie byly prováděny na zvířatech různých velikostí od žab a ještěrek 

(Cornaby, 1974) až po slony (Coe, 1978). Jejich úkolem bylo dokázat, jestli je nějaký rozdíl 

v dekompozici a sukcesi podle velikosti mršiny. Hewadikaram a Goff, (1991) provedli studii 

na dvou různě velkých selatech, výsledkem bylo, že sukcesní vzorec byl u obou kusů shodný, 

ale rozdíl byl v rychlosti rozkladu těl. Větší mršina byla rozkládána rychleji, protože k ní bylo 

přitahováno větší množství hmyzu, který spotřebovával biomasu těla. Vlivem velikosti mršiny 

v průběhu rozkladu se zabývá kolegyně Mikátová (in prep) ve své bakalářské práci.  



14 
 

3. ADAPTACE PRO ŽIVOT NA MRŠINĚ 

Život na mršině má svá specifika a vede u jednotlivých druhů ke zdokonalení stávajících 

vlastností, nebo k selekci nových, které jim usnadňují přežití. Ty nejdůležitější jsou uvedeny 

níže. 

 3.1 Detekce mršiny 

Při vyhledávání potravy se brouci orientují především pomocí tykadel. Tykadla představují 

pro hmyz nejen orgány čichu, ale často slouží i jako orgány hmatu a chuti (Chapman, 1998, 

Gullan a Cranston, 2010, Krampl et al., 1997). Hmyz pomocí nich například dokáže 

detekovat i změny teploty ve svém okolí, či obsah oxidu uhličitého ve vzduchu (Keil, 1999). 

Pachy a chuti vnímá hmyz na úrovni molekul, které pronikají povrchem senzil pomocí 

drobných pórů. Zde dráždí dendrity smyslových buněk (Chapman, 1998, Gullan a Cranston, 

2010, Keil, 1999) Hlavní čichové receptory jsou u hmyzu na jejich tykadlech 

(DeVault et al., 2004, Marshall, 1935). Výzkum, na broucích z čeledi Siphilidae prováděl 

Dethier (1947). Broukům byly buď částečně, nebo kompletně odstraňována tykadla a palpy 

v různých kombinacích. Ukázalo se, že čichové receptory jsou zejména na posledních třech 

článcích tykadel. Na těchto segmentech se nachází množství senzil, především typu  sensilla 

trichodea a sensilla basiconica, které se neobjevují jinde na tykadlech. Samotná tykadla slouží 

k vnímání pachů vycházejících z větší vzdálenosti, zatímco pomocí palp dochází k vnímání 

pachů ze zdrojů v těsné blízkosti. (Ratcliffe, 1996). Vyhledávání zdroje zápachu na extrémní 

vzdálenost je usnadněno pomocí klinotaxe, kdy brouk pohybuje tykadly do stran 

a vyhodnocuje gradient zápachu (De Bruyne a Baker, 2008). Brouci vyhledávající mršinu 

se víceméně náhodně pohybují v terénu, dokud se k jejich čichovým orgánům nedostane 

buď difúzí, nebo vzdušným prouděním atraktant. Poté pokračují směrem k sílícímu stimulu 

(De Bruyne a Baker, 2008, Dethier, 1947). Hrobaříky (Nicrophorus) přitahují k mršinám 

hlavně sloučeniny síry, zejména jsou to methanthiol, dimethylsulfid, dimethyldisulfid 

a dymethyl trisulfid, které se uvolňují při dekompozici (Kalinová et al., 2009).  
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3.2 Disperzní schopnosti a let 

Schopnost létat je vlastní křídlatému hmyzu, proto se nedá považovat za specifickou adaptaci 

pro mrchožravost, nicméně mezi mrchožrouty jsou často výborní letci. Létání je pro ně velmi 

důležité, dává jim možnost rychle se pohybovat po okolí a usnadňuje šanci nalézt potravu 

dříve než konkurence (Ikeda et al., 2011). Bez této schopnosti by žádný specializovaný 

mrchožrout nepřežil. Ohkawara (1991) dokázal, že větší druhy létají ve vyšších výškách 

oproti druhům menším. Petruška (1968) zkoumal mobilitu mrchožroutovitých 

a mršníkovitých v polním ekosystému, dospěl k závěru, že větší druhy vyskytující 

se na větších mršinách létají dále a překonávají větší vzdálenosti než druhy menší. Pokud 

brouk létá jen na krátkou vzdálenost, není ovlivněn prouděním větru, naopak pokud letí dále, 

létá častěji po směru větru (Raithel et al., 2006). 

3.3 Aktivní obrana zdroje  

 Někteří brouci například hrobaříci jsou schopni aktivně si bránit nalezenou mršinu, jak proti 

ostatním druhům, tak i proti jedincům vlastního druhu (Müller et al., 1998). Samice i samec 

mohou odhánět případné konkurenty, nebo rovnou zabíjet již přítomné larvy dvoukřídlých 

(Diptera). Další možností obrany již nalezeného zdroje je maskování jeho zápachu, to činí 

hrobaříci pomocí orálního a análního sekretu, kterým potřísní samec i samice mršinu 

(Woodard, 2006).  Zahrabáním mršiny pod zem lze také zabránit přístupu konkurentů 

(Milne a Milne 1976, Scott, 1998). Larvy bzučivek využívají chemickou obranu, aby zabránili 

přístupu konkurenčních druhů, produkují jako odpadní produkt čistý amoniak, 

který je ve zvýšené míře toxický například pro hrobaříky. Ti proto nemohou osídlit mršinu, 

kterou už obsadily larvy much (Villet, 2011). 

3.4 Krátká generační doba a množství potomstva 

Putman (1977) potvrdil u bzučivek důležitost rychlého vývoje. Díky této vlastnosti 

jsou schopny vyhnout se konkurenci a rychle obsadit volný zdroj potravy. Vývoj larvy 

na mršině může trvat pouhých pět dnů. Podobně rychlý je i vývoj u brouků, například 

relativně velcí brouci, jako jsou hrobaříci, se vyvinou v porovnání s podobně velkými brouky 

jiných čeledí o poznání rychleji. I když se starají o potomstvo, jejich vývoj trvá pouhé dva 

týdny (Milne a Milne, 1976) S krátkou generační dobou souvisí i velká produkce vajíček, 

zajišťující přežití alespoň několika procent potomků. Většina hmyzu na mršinách se chová 

jako typičtí R stratégové (Begon et al., 1997).   
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4. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SKUPINY NEKROBIONTNÍCH BROUKŮ 

Na mršinách se vyskytuje velké množství rozmanitých skupin brouků. Některé skupiny jsou 

kompletně specializované na život na mršinách, u jiných je to pouze několik druhů. 

Zde je abecedně seřazeno a charakterizováno třináct dle akceptovaných prací 

nejrozšířenějších čeledí. Dále je uvedena tabulka (Tab.3), obsahující většinu zaznamenaných 

rodů na mršinách. 

Agyrtidae. Brouci z této čeledi jsou středně velcí od 4 do 14 milimetrů s obvykle oválným, 

lehce zploštělým, světle až tmavě hnědým a lesklým tělem. Krovky kryjí všechny zadečkové 

články. Tykadla jsou často zakončena paličkou. Tyto brouci byli kdysi považováni za členy 

čeledi Silphidae (Hůrka, 2005). Larvy jsou dlouze protáhlé a dosahují velikosti maximálně 

20mm, jejich tělo je řídce pokryté sétami. (Hůrka, 2005). Larvy i dospělce lze nalézt 

na mršinách nebo v rozkládající se rostlinné hmotě. Rod Necrophilus (Lattreille, 1829) 

se vyskytuje na malých mršinách (Ross H. Arnett a Thomas, 2001). Po celém světě 

se vyskytuje jen něco málo přes šedesát druhů. V České republice se vyskytují jen čtyři druhy 

(Hůrka, 2005). 

Carabidae – střevlíkovití. Velikost těchto brouků se pohybuje mezi 1,6 až 40 milimetry. 

Střevlíci mají charakteristický „broučí“ tvar těla. Na krovkách je často patrných devět 

lineárních zvrásnění. Krovky jsou často kovově lesklé. Někteří mohou mít jen pozůstatky 

blanitých křídel, pak nejsou schopni letu, jiní patří mezi dobré letce. Tykadla jsou povětšinou 

nitkovitá (Gennard, 2007). Střevlíci jsou to nejčastěji štíhlí, dobří běžci, se silnýma, dlouhýma 

nohama, někteří pomocí upravených předních nohou hrabou. U většiny druhů mají samci 

rozšířené články předních chodidel, na jejichž spodní straně se nacházejí přichycovací brvy. 

Většina druhů má na zadečku druhově specifické, silně páchnoucí žlázy (Hůrka, 2005). Larvy 

střevlíkovitých jsou podlouhlého tvaru, dravé, rychlé a převážně noční, proto nemusí být 

jejich přítomnost na mršině zřejmá. Dospělci jsou také predátoři a spolu s larvami se vyskytují 

na mršině náhodně, jsou přilákáni množstvím potencionální potravy. Střevlíkovití (Carabidae) 

jsou s 32 000 druhy jednou z nejrozšířenějších čeledí. V České republice se vyskytuje více 

než 600 druhů (Hůrka, 2005). Nejvýznamnějším a také jedním z nejpočetnějších je rod 

Carabus (Linnaeus 1758).  

Cleridae – pestrokrovečníkovití. Tito brouci jsou šest až šestnáct milimetrů dlouzí. Mají 

protáhlé nebo válcovité podlouhlé, případně mírně zploštělí (Watson a Dallwitz, 2003). 

Charakteristické je, že mají delší pronotum, které je užší než krovky. Krovky zpravidla kryjí 
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celý zadeček a často jsou pestře nebo kovově zbarveny (Hůrka, 2005). Tykadla jsou různého 

tvaru, vždy však s koncovou paličkou. Larvy jsou protáhlé, úzké, často růžově zbarvené 

s tmavou hlavou. Na mršinách se vyskytuje zejména dravý rod Necrobia (Olivier, 1795) živící 

se larvami hmyzu (Kočárek, 2003). Larvy druhu Necrobia rufipes (De Geer, 1775), mohou 

být škůdci skladovaného masa (Hůrka, 2005). Cleridae se někdy vyskytují na mršinách 

v pozdějších fázích rozkladu. Čeleď se vyskytuje na celém světě a je známo přes 3500 druhů. 

V České republice je rozšířeno dvacetpět druhů (Hůrka, 2005). 

Dermestidae – kožojedi. Dosahují malých až středních velikostí (1-12mm) a mají oválné 

až podlouhlé tělo. Základní zbarvení je většinou tmavé. Tělo je často svrchu i ze spodu 

jsou pokryty šupinami, které mohou tvořit výrazné a barevné vzory (Háva, 2011). 

Tykadla jsou složena z 5-11 segmentů a zakončeny paličkou. Samice kladou vejce 

do tmavých štěrbin nebo na jiná dobře skrytá místa. Larvy jsou malé až středně velké, 

válcovité až oválné a velmi aktivní, zabarvení je hnědé až černé a mají na zádech množství sét 

(Watson a Dallwitz, 2003). Během vývoje procházejí nestabilním počtem instarů. Kuklí 

se v poslední larvální svlečce (Hůrka, 2005). Larvy mají neobvyklou schopnost trávit keratin 

a mohou se vyvíjet i na mrtvém hmyzu. Dermestidae jsou nejčastějšími obyvateli mršiny 

v pozdním rozkladném procesu, kdy zůstává, jen suchá kůže a srst. Tito brouci žijí v různých 

stanovištích, za předpokladu, že je dostupná mršina nebo jiný zdroj potravy. Nejčastější 

na mršinách je rod Dermestes (Linnaeus, 1758), řadí se do trofické skupiny dermatofágů 

či keratofágů (Kočárek, 2001a). Po celém světě, je popsáno kolem tisíce druhů. Čeleď 

je členěna na osm podčeledí, z nichž je šest u nás. V ČR bylo nalezeno přes 50 druhů, 

některé jen synantropně (Háva, 2003, Hůrka, 2005). 

Geotrupidae – chrobákovití. Velikost chrobákovitých se pohybuje od jednoho do tří 

centimetrů. Tvar těla je většinou oválný se silně vypouklou dorzální stranou. Zbarvení 

je většinou tmavě modré nebo černé, často lesklé (Hůrka, 2005). Tykadla jsou jedenácti 

článková s  tříčlánkovou paličkou. Larvou je ponrava, která má třetí pár nohou zřetelně kratší 

než ostatní páry. Mnoho druhů má vyvinutou komplexní péči o potomstvo, spojenou 

se stavbou podzemních hnízd (Hůrka, 2005). Imaga i larvy hledají potravu na trusu, 

rozkládajících se hubách, a mršinách obratlovců (Gennard, 2007). Mohou kolonizovat mršiny 

ve fázi aktivního rozkladu. Jak larvy, tak dospělci mají schopnost stridulace. Na mršinách 

se většinou náhodně vyskytují koprofágní rody Geotrupes (Latreille, 1796) a Anoplotrupes 

(Jekel, 1865). Čeleď zahrnuje přes 600 druhů, oddělených od vrubounovitých (Scarabaeidae). 

V České a Slovenské republice bylo zjištěno devět druhů (Hůrka, 2005). 
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Histeridae – mršníkovití. Jedná se o malé brouky dosahující 1,5 až 12 milimetrů délky. 

Mršníkovití mají silně sklerotizovaný exoskelet. Tvarem jsou více či méně ovální, zbarvení 

je černé a často lesklé krovky jsou zdobeny různými záhyby. (Hůrka, 2005).  Histeridae mají 

zploštělé a otrněné tibie na všech končetinách, to jim pomáhá při hrabání. Larvy jsou malé 

nebo střední velikosti, protáhle válcovité nebo lehce sploštělé málo sklerotizované 

s pigmentovanou hlavou, hrudí. Tělo larev je často pokryto sétami. Larvy i dospělci mohou 

byt nalezení na mršinách, trusu a další rozkládající se hmotě. Živí se hmyzem přitahovaným 

rozkladem organických látek. Larvy loví muší larvy, ale i larvy kožojedů. Mršiny osidlují 

nejčastěji dravé rody, Hister (Linnaeus, 1758), Margarinotus (Marseul, 1853), Saprinus 

(Erichson, 1834) a Euspilotus (Lewis, 1907). Dospělci při manipulaci zatahují nohy a hlavu 

do rýh na těle a hrají mrtvé. Histeridae se v průběhu dne často ukrývají v půdě pod mršinou 

(Gennard, 2007). Objevují se v noci, kdy loví. Celosvětově je známo přibližně 3800 druhů, 

ve střední Evropě pak necelá stovka (Hůrka, 2005). 

Hydrophilidae – vodomilovití. Dosahují velikostí od 1 do 50 milimetrů. Brouci jsou svrchu 

silně klenutí, oválného tvaru a většinou tmavé barvy. Tykadla pomáhají udržovat zásobu 

vzduchu pod krovkami, jejich funkci přejímají čelistní makadla. Larvy jsou vodní, převážně 

dravé a živí se různými členovci a plži (Hůrka, 2005). Dospělci příležitostně nalétávají 

na mršiny či trus kde se živí rozkládající organickou hmotou, dají se tedy označit 

jako saprofágní (Watson a Dallwitz, 2003, Kočárek, 2003). Rod Cercyon (Leach, 1815) 

je z této čeledi nejčastějším návštěvníkem mršin. Čeleď obsahuje přes 2800 druhů 

rozdělených do osmi podčeledí, z nichž se šest vyskytuje i v České republice (Hůrka, 2005). 

Leiodidae – lanýžníkovití. Velikost těla se pohybuje od 1,5 do 8mm. Tělo je oválné, 

až podlouhlé, lehce vypouklé nebo naopak zploštělé, barva je od světle hnědé po černou. 

Tykadla jsou zakončená paličkou (Hůrka, 2005). Larva je často pokrytá sétami. Lanýžníkovití 

(Leiodidae) jsou primitivní saprofágové a mrchožrouti, vyskytují se na široké škále stanovišť. 

Od trusu přes mršiny až po rozkládající se houby, některé druhy se specializují na život 

v hnízdech (Kočárek, 2002). Na mršinách se vyskytuje mnoho druhů, některé náhodně, 

jiné jako Catops (Paykull, 1798), Sciodrepoides (Hatch, 1933) či Colenis (Erichson, 1842) 

se řadí mezi saprofágy (Kočárek, 2001, Kočárek, 2003).  Vývoj larev je velmi rychlý, 

u některých druhů trvá jen něco málo přes dva dny (Ross H. Arnett a Thomas, 2001). Zahrnují 

kolem 2500 druhů, v České republice se vyskytuje necelých 150 druhů.  
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Nitidulidae – lesknáčkovití. Jedná se o velmi malé brouky, kteří nejsou často delší než 8 mm. 

Tvar těla je velmi rozmanitý od oválného až po plochý, nejčastěji tmavé barvy (Hůrka, 2005). 

Krovky jsou často zkrácené, ale jen zřídka je vidět při dorzálním pohledu více jak tři 

abdominální segmenty. Tykadla jsou bez kloubu, zakončená paličkou. Larvy jsou protáhlé 

málo pigmentované krom hlavy.(Hůrka, 2005). Nitidulidae se většinou vyskytují u kvasícího 

ovoce nebo míst, kde vytéká míza ze stromu. I když druhy vyskytující se na ovoci preferují 

vlhký biotop, ale druhy mrchožravé kolonizují mršiny v pozdějších stádiích rozkladu. Čeleď 

Nitidulidae zahrnuje významný rod Omosita (Erichson, 1843), který jsou zvláště spojené 

s kosterními zbytky a vyschlou zdechlinou (Gennard, 2007), řadí se tedy mezi dermatofágy 

a keratofágy (Kočárek, 2003). Ostatní rody jsou bud saprofágní nebo se na mršinách vyskytují 

náhodně. Celosvětově zahrnují přes 3000 druhů dělených do 7 podčeledí. V ČR bylo zjištěno 

na 140 zástupců (Hůrka, 2005). 

Scarabaeidae – vrubounovití. Brouci této čeledi jsou poměrně malí, dosahují velikostí 

od 2,5 do 25 milimetrů. Tělo je oválné, někdy dorzálně vyklenuté. Většina vrubounovitých 

(Scarabaeidae) jsou robustní brouci s hnědým nebo černým zbarvením. (Watson a Dallwitz, 

2003). Larvou je ponrava, která je celkově málo pigmentovaná a má sklerotizovanou pouze 

hlavu. I přes velké množství druhů této čeledi, se jen pár z nich objevuje na mršinách 

obratlovců. Tato skupina zahrnuje koprofágní brouky z rodů Aphodius (Illiger, 1798), Uroxys 

(Westwood, 1842) a Ateuchus (Weber, 1801) kteří mohou být náhodně nalezeni na mršině. 

(Byrd a Castner, 2009, Kočárek, 2003), Jedná se o jednu z velkých čeledí brouků, s více 

jak devatenácti tisíci druhů po celém světě.   

Silphidae – mrchožroutovití. Zahrnují středně velké brouky, u našich druhů se velikost 

pohybuje mezi osmi až třiceti milimetry. Jedná se o poměrně robustní oválné až mírně 

protáhlé druhy s dorzoventrálně zploštělým tělem a ostrými tělními okraji (Hůrka, 2005). 

Některé druhy jako Nicrophorus vespilloides (Herbst, 1784) mají oranžové nebo červené 

skvrny na krovkách.  Jiní, jako Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767) jsou celí černí. 

Hlavním identifikačním znakem této čeledi jsou abdominální segmenty vyčnívající 

zpod krovek (Gennard, 2007). Tykadla těchto brouků mají tendenci se na koncích rozšiřovat 

ve vějířovité nebo paličkovité útvary. Larvy jsou protáhlé a často sploštělé. 

(Watson a Dallwitz, 2003). Dospělí brouci kladou vajíčka na rozkládající se mršinu 

nebo v její těsné blízkosti. Larvy těchto brouků se živí na mršinách obratlovců 

zatím co dospělci jsou často predátoři larev dvoukřídlých. To je dobrý způsob, jak eliminovat 

vzájemnou konkurenci na mršině. Mezi nejvýznamnější rody patří nekrofágní rod Silpha 
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(Linnaeus, 1758). Dalším významným rodem je rod Nicrophorus (Fabricius, 1775). U těchto 

brouků se vyvinula rodičovská péče a pohřbívání mršiny, jejich larvy jsou slabě 

pigmentované i sklerotizované (Müller et al., 1998). Larvy jsou silně nekrofágní u dospělců 

převažuje predátorské chování, jen výjimečně se uchýlí ke konzumaci rozkládající se tkáně 

(Kočárek, 2003). Rod Thanatophilus (Leach, 1815) je zajímavý tím, že dokáže nalézt mršinu 

velmi brzo, jsou nacházeni již po dvaceti čtyřech hodinách od smrti (Midgley a Villet, 2009), 

je též nekrofágní. Dalšími nekrofágně predátorskými rody na mršině jsou Oiceoptoma (Leach, 

1815) a Necrodes (Leach, 1815). Velmi vzácně jsou dospělci některých predátory hlemýžďů 

nebo housenek. Housenkami se živí například Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772). 

Tato čeleď brouků může kolonizovat mršinu v kterékoli fázi jejího rozkladu, dospělci mohou 

být přítomni v časných fázích a larvy až v době pokročilého rozkladu (Peck et al., 1993). 

Celkově je poměrně málo početná zahrnuje necelých 200 druhů rozšířených po celém světě. 

V České a Slovenské republice se vyskytuje dvacet pět druhů (Hůrka, 2005).  

Staphylinidae – drabčíkovití. Velikost drabčíkovitých je velmi rozmanitá od 1 milimetru 

do více jak 3 centimetrů. Tělo je nejčastější štíhle protáhlé. Zbarvení je většinou hnědé 

nebo černé, zřídka se objevuje výrazná kombinace červené a modré barvy. 

Pokud se na ně díváme shora, mají velmi krátké čtvercové krovky.(Gennard, 2007). Tito 

brouci jsou dobrými letci, pod jejich krátkými krovkami se většinou skrývají velká a silná 

křídla. Téměr všichni zástupci mají vyvinut na konci zadečku alespoň jeden pár velkých žláz 

sloužící k obraně (Hůrka, 2005).Mají ústní ústrojí uzpůsobené ke kousání, často s velkými 

a ostrými mandibulami. Larvy jsou převážně štíhlé a protáhlé a většinou procházejí třemi 

instary, kuklí se v komůrce v půdě. Povrch těla larev může být pokryt sétami 

(Watson a Dallwitz, 2003). Tito aktivní brouci se objevující zejména po setmění 

a jsou snadno rozpoznatelní. Drabčíci jsou spojeni s mršinami, i když se jimi přímo neživí. 

Jsou mezi nimi rody, které jsou výhradně dravé jako například Ontholestes (Ganglbauer, 

1895), Creophilus (Samouelle, 1819) a Philonthus (Stephens, 1829), kdy se dospělci i larvy 

se živí larvami dvoukřídlých, které nacházejí na mršinách. Naopak existují i druhy, 

které se živí saprofágně Atheta (C.G. Thomson, 1858), Tachinus (Gravenhorst, 1802) 

či Omalium (Gravenhorst, 1802) (Hůrka, 2005, Kočárek, 2001a). Zajímavým rod Aleochara 

(Gravenhorst, 1802), jejich larvy parazitují na pupáriích much, ale dospělci jsou dravci 

(Ferreira de Almeida a Pires do Prado, 1999, Peschke et al., 1987) Drabčíkovití mohou 

kolonizovat mrtvolu v kterékoli fázi rozkladu, ale vyhýbají se velmi vlhkým podkladům. 
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Staphylinidae jsou jednou z největších čeledí brouků. Po celém světě se vyskytuje kolem 40 

tisíc druhů a na území České republiky je přes 1900 druhů (Hůrka, 2005).  

Trogidae – hlodáčovití. Jsou pět až třináct milimetrů velcí brouci, často matně černé 

nebo hnědé barvy (Watson a Dallwitz, 2003). Tělo je krátké, silně klenuté. Krovky zakrývají 

všechny zadečkové články a mohou být pokryty výrůstky, rýhami, jamkami nebo skupinkami 

brv (Hůrka, 2005). Tato kombinace funguje jako kamufláž na pozadí rozkládající se mršiny. 

Díky menší velikosti a této kamufláži mohou být na mršině snadno přehlédnuti (Gennard, 

2007). Tykadla jsou deseti článková, zakončené vějířkovitou paličkou (Hůrka, 2005). Vajíčka 

jsou kladena do blízkosti potravních zdrojů. Larvy jsou ponravovité na povrchu jejich těla 

se nacházejí séty. Často žijí v komůrkách, které jsou naplněny peřím nebo srstí 

(Watson a Dallwitz, 2003). Tyto brouky lze nalézt na malých mršinách i během suchého 

stádia rozkladu, kdy se živí převážně srstí, peřím, kůží a dalšími suchými tkáněmi, řadí 

se mezi dermatofágy a keratofágy (Watson a Dallwitz, 2003, Kočárek, 2003). Při vyrušení 

mohou upadnout do tanatózy. U nás se vyskytuje jen šest až sedm druhů z nejčastějšího rodu 

Trox (Hůrka, 2005). 

(Tab.3) Tabulka čeledí a rodů nacházejících se na mršinách a jejich ekologická klasifikace. 

Tato tabulka zobrazuje rody brouků, které byly zaznamenány na mršinách. Akceptovány byly 

tyto práce: Chapman a Sankey (1955), Grassberger a Frank (2004), Hewadikaram a Goff 

(1991), Horenstein a Linhares (2011), Kočárek (2001), Kočárek (2003) Matuszewski et al. 

(2008), Melis et al. (2004), Moura et al. (1997), Payne a Crossley (1966), Reed, (1958), 

Sharanowski et al. (2008), Watson a Carlton (2003). Brouci jsou abecedně řazeni podle čeledí 

a následně dle rodů, každý rod je doplněn o guildu imag i larev případně i preferovanou 

potravu pro bližší zařazení.  

Čeleď Rod Guilda imag Guilda larev Potrava imag Potrava larev 

Agyrtidae Necrophilus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Anobiidae Stegobium náhodný výskyt suchá org. hmota 

Anthicidae Anthicus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Anthicidae Tomoderus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Byrrhidae Simplocaria náhodný výskyt mechy/játrovky 

Cantharidae Metacantharis predátoři/náhodný výskyt jiní hmyz 

Carabidae Abax predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Acupalpus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Anisodactylus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Apristus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 
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Carabidae Calanthus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Calosoma náhodný výskyt housenky a kukly motýlů 

Carabidae Carabus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Cincindela predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Cychrus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Dyscolus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Epaphius predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Harpalus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Chlaenius predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Loricera predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Molops predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Nebria predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Poecilus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Pterostichus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Carabidae Stomis predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Cleridae Necrobia predátoři larvy dvoukřídlých 

Corylophidae Sericoderus saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Cryptophagidae Atherophagus saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Cryptophagidae Atomaria saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Cryptophagidae Cryptophagus saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Cucujidae Oryzaephilus náhodný výskyt suchá org. hmota 

Cucujidae Silvanus náhodný výskyt suchá org. hmota 

Curculionidae Otiorhynchus náhodný výskyt rostlinná hmota 

Dermestidae Attagenus dermato/keratofágové srst/peří/suchá org. hmota 

Dermestidae Dermestes dermato/keratofágové srst/peří/suchá org. hmota 

Dytiscidae Copelatus predátoři 
vodní  

členovci/obratlovci/larvy 
dvoukřídlých  

vodní členovci/ 
obratlovci 

Elateridae Agriotes náhodný výskyt rostlinná hmota 

Elateridae Athous náhodný výskyt rostlinná hmota 

Elateridae Conoderus náhodný výskyt rostlinná hmota 

Elateridae Monocrepidius náhodný výskyt rostlinná hmota 

Endomychidae Aphorista náhodný výskyt houby 

Endomychidae Endomychus náhodný výskyt houby 

Endomychidae Lycoperdina náhodný výskyt houby 

Geotrupidae Anoplotrupes náhodný výskyt/koprofágové 
tekutá složka 
mršiny/trusu trus 

Geotrupidae Geotrupes náhodný výskyt/koprofágové 
tekutá složka 
mršiny/trusu trus 

Geotrupidae Trypocopris náhodný výskyt/koprofágové 
tekutá složka 
mršiny/trusu trus 

Histeridae Abraeus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Acritus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Atholus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Carcinops predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 
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Histeridae Euspilotus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Gnathoncus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Hister predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Margarinotus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Onthophilus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Phelister predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Saprinus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Xerosaprinus predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Histeridae Xestipyge predátoři larvy dvoukřídlých/pupária 

Hydrophilidae Cercyon saprofágové predátoři 
rozkládající se org. 

hmota vodní členovci 

Hydrophilidae Cryptopleurum saprofágové predátoři 
rozkládající se org. 

hmota vodní členovci 

Hydrophilidae Megasternum saprofágové predátoři 
rozkládající se org. 

hmota vodní členovci 

Hydrophilidae Sphaeridium saprofágové predátoři 
rozkládající se org. 

hmota vodní členovci 

Lathrididae Aridius saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Lathrididae Corticaria saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Lathrididae Dienerella saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Lathrididae Enicmus saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Lathrididae Melanophthalma saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Lathrididae Stephostethus saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Leiodidae Aganthidium náhodný výskyt hlenky 

Leiodidae Anisotoma náhodný výskyt houby/hlenky 

Leiodidae Apocatops nekrofágové/saprofágové rozkládající se tkáň mršiny/org. hmota 

Leiodidae Catops nekrofágové/saprofágové rozkládající se tkáň mršiny/org. hmota 

Leiodidae Colenis náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Dissochaetus náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Fissocatops náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Choleva náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Leptinus náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Nargus náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Prionochaeta náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Ptomaphagus náhodný výskyt rozkládající se org. hmota/houby 

Leiodidae Sciodrepoides nekrofágové/saprofágové 
rozkládající se tkáň mršiny/org. hmota 

Lycidae Dictyoptera náhodný výskyt rozkládající se dřevní hmota 

Melandryidae Eustrophinus náhodný výskyt houby 

Monotomidae Monotoma náhodný výskyt rozkládající se rostlinná hmota 

Monotomidae Rhizophagus náhodný výskyt houby 

Mycetophagidae Litargus náhodný výskyt houby 

Mycetophagidae Mycetophagus náhodný výskyt houby 

Mycetophagidae Typhaea náhodný výskyt houby 

Nitidulidae Aethina náhodný výskyt rostlinná hmota 
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Nitidulidae Carpophilus náhodný výskyt rostlinná hmota 

Nitidulidae Epuraea saprofágové / náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Nitidulidae Glischrochilus náhodný výskyt rozkládající se rostlinná hmota 

Nitidulidae Meligethes náhodný výskyt rostlinná hmota 

Nitidulidae Nitidula 
nekrofágové/saprofágové rozkládající se tkáň mršiny/org. hmota 

Nitidulidae Omosita dermato/keratofágové srst/peří/suchá org. hmota 

Nitidulidae Pocadius náhodný výskyt houby 

Nitidulidae Stelidota náhodný výskyt rostlinná hmota 

Nosodendridae Nosodendron 
náhodný výskyt/predátoři míza stromů/možná i larvy dvoukřídlých 

Ptiliidae Acratrichis saprofágové / náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Ptiliidae Nephanes saprofágové / náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Ptinidae Ptinus saprofágové / náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Scarabaeidae Anomala náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Aphodius náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Ataenius náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Ateuchus náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Canthidium náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Colobopterus náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Deltochilum náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Dialytes náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Eurysternus náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Megathopa náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Onthophagus náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Phaenaeus náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Phyllophaga náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Pinotus náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scarabaeidae Pseudocanthon náhodný výskyt/koprofágové 

tekutá složka 
mršiny/trusu 

trus 

Scydmaenidae Cephenium náhodný výskyt/predátoři roztoči 

Scydmaenidae Euconnus náhodný výskyt/predátoři roztoči 

Scydmaenidae Neuraphes náhodný výskyt/predátoři roztoči 

Silphidae Aclypea náhodný výskyt rostlinná hmota 

Silphidae Dendroxena predátoři/náhodný výskyt housenky 

Silphidae Heterosilpha nekrofágové rozkládající se tkáň mršiny 
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Silphidae Necrodes nekrofágové rozkládající se tkáň mršiny 

Silphidae Nicrophorus 
predátoři/ 

nekrofágové 
nekrofágové 

larvy dvoukřídlých/ tkáň 
mršiny 

tkáň mršiny 

Silphidae Oiceoptoma nekrofágové/náhodný výskyt rozkládající se tkáň mršiny 

Silphidae Oxelytrum nekrofágové rozkládající se tkáň mršiny 

Silphidae Phosphuga predátoři/náhodný výskyt hlemýždi 

Silphidae Silpha nekrofágové rozkládající se tkáň mršiny 

Silphidae Thanatophilus nekrofágové/predátoři tkáň mršiny/larvy dvoukřídlých 

Sphaeritidae Sphaerites saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Acidota saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Acrotona náhodný výskyt houby 

Staphylinidae Aderocharis saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Aleochara 
nekrofágové/ 

predátoři 
parazitod 

tkáň mršiny/larvy 
dvoukřídlých 

pupária 
dvoukřídlých 

Staphylinidae Anotylus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Anthobium náhodný výskyt rostlinná hmota 

Staphylinidae Atheta saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Autalia náhodný výskyt X 

Staphylinidae Baryodma náhodný výskyt X 

Staphylinidae Belonuchus náhodný výskyt X 

Staphylinidae Bolitochara náhodný výskyt X 

Staphylinidae Brachygluta náhodný výskyt X 

Staphylinidae Creophilus predátoři larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Diestota náhodný výskyt X 

Staphylinidae Drusilla náhodný výskyt X 

Staphylinidae Euplectus náhodný výskyt X 

Staphylinidae Eusphalerum náhodný výskyt X 

Staphylinidae Falagria náhodný výskyt houby 

Staphylinidae Gnypeta náhodný výskyt X 

Staphylinidae Gyrohypnus saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Homalota náhodný výskyt houby 

Staphylinidae Hoplandria náhodný výskyt houby 

Staphylinidae Ischnosoma náhodný výskyt houby 

Staphylinidae Lesteva predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Lobrathium náhodný výskyt rostlinná hmota 

Staphylinidae Lordithon predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Megarthrus saprofágové/náhodný výskyt rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Myllaena náhodný výskyt X 

Staphylinidae Ocyota náhodný výskyt X 

Staphylinidae Omalium saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Ontholestes predátoři larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Othius náhodný výskyt X 

Staphylinidae Oxypoda saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Oxytelus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 
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Staphylinidae Parocyusa náhodný výskyt X 

Staphylinidae Philonthus predátoři larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Phloenomus náhodný výskyt X 

Staphylinidae Platydracus predátoři larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Proteinus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Quedius predátoři larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Rugilus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Sciocharis náhodný výskyt X 

Staphylinidae Sepedophilus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Staphylinus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Stenus predátoři/náhodný výskyt larvy dvoukřídlých 

Staphylinidae Tachinus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Thamiaraea náhodný výskyt X 

Staphylinidae Tinotus saprofágové rozkládající se org. hmota 

Staphylinidae Zyras náhodný výskyt suchá/rozkládající se rostlinná hmota 

Tenebrionidae Alphitobius náhodný výskyt suchá/rozkládající se rostlinná hmota 

Tenebrionidae Blabstinus náhodný výskyt suchá/rozkládající se rostlinná hmota 

Tenebrionidae Gonocephalum náhodný výskyt suchá/rozkládající se rostlinná hmota 

Tenebrionidae Holocephala náhodný výskyt suchá/rozkládající se rostlinná hmota 

Tenebrionidae Tenebroides náhodný výskyt suchá/rozkládající se rostlinná hmota 

Tenebrionidae Tentyria náhodný výskyt suchá/rozkládající se rostlinná hmota 

Trogidae Trox dermato/keratofágové srst/peří/suchá org. hmota 

Zopheridae Namunaria náhodný výskyt houby/plísně 

 

Z celkem 188 rodů se vyskytovalo predátorské chování na mršině, přibližně u třetiny. Dravci 

jsou hlavně v čeledích Carabidae, Cleridae, Histeridae, Silphidae a Staphylinidae. Čeleď 

Histeridae obsahovala výlučně jen predátory. Druhou silně zastoupenou guildou 

jsou saprofágové, živící se rozkládající se organickou hmotou. Saprofágních rodů bylo 

zjištěno třicet pět hlavně z čeledí Athicidae, Cryptophagidae, Hydrophilidae, Lathrididae, 

Leiodidae, Ptiliidae a Staphylinidae. Zajímavá je početná guilda korpofágů, sedmnáct rodů 

ze dvou čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae. Guilda nekrofágů je zastoupena jen ve třech 

čeledích, jsou to tři rody v čeledi Leiodidae, rod Nitidula (Fabricius 1775) z Nitidulidae 

a sedm rodů z čeledi Silphidae. Dermatofágové a keratofágové jsou rozšířeni zejména 

v čeledích Dermestidae a Trogidae a rod Omosita (Erichson, 1843) z čeledi Nitidulidae. 

Parazitální chování bylo zaznamenáno jen u rodu Aleochara (Gravenhorst 1802) z čeledi 

Staphylinidae. Na mršinách se vyskytuje i mnoho náhodných druhů, často se jedná o druhy 

hledající úkryt, nebo vyskytující se běžně v prostředí, kde leží mršina. Z toho důvodu 

se na mršinách dají nalézt i čeledi jako jsou Curculionidae, Elateridae nebo Tenebrionidae. 
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5. ZÁVĚR  

Dekompozice mršiny je závislá na mnoha faktorech, jakými je přítomnost či nepřítomnost 

hmyzu, okolní teplota, nebo zranění. Hmyz osidluje mršinu v daném sledu, kdy se nejdříve 

objevují pionýrské druhy a ty poté facilitují nebo inhibují příchod následujících druhů. 

Brouci, kteří jsou specializovaní na život na mršině, musejí mít řadu adaptací ať už je to dobrá 

orientace čichem nebo schopnost aktivního letu.  

Podle četností v akceptovaných pracích bylo vybráno třináct nejrozšířenějších čeledí brouků 

(zástupci viz. kapitola 7), které byly charakterizovány a zařazeny do patřičných guild. 

Podařilo se dohledat téměř 190 rodů, které se vyskytují na mršinách. Predátoři se vyskytují 

nejčastěji v čeledích Carabidae, Cleridae, Histeridae, Silphidae a Staphylinidae. Druhou 

velmi rozšířenou ekologickou skupinou jsou saprofágové Anthicidae, Cryptophagidae, 

Hydrophilidae, Lathrididae a Staphylinidae. Část čeleďi Silphidae a rod Nitidula z čeledi 

Nitidulidae jsou nekrofágní. Specialisté na vysychající mršinu tedy dermatofágové 

a keratofágové byly nalezeni hlavně v čeledi Dermestidae a Trogidae. Mršina hostí i poměrně 

bohaté zastoupení koprofágních brouků z čeledí  Geotrupidae a Scarabaeidae. Zajímavý je rod 

Aleochara, jehož larvy se specializují na parazitaci pupárií dvoukřídlých. Na mršině bylo též 

dokumentováno množství náhodných návštěvníků, kteří zde hledají úkryt, nebo se mršina 

nachází v prostředí, kde se běžně vyskytují a omylem se dostali do lapacích zařízení. Z toho 

důvodu jsou na mršině zaznamenány například i fytofágní čeledi jako Elateridae nebo 

Curculionidae. 
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7. PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Rozklad mršiny 

 Obr. a 

Průběh rozkladu mršiny prasete domácího (Sus scrofa) 
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Příloha č. 2: Zástupci často se vyskytujících čeledí na mršině 
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Zástupci čeledí brouků často nalézaných na mršině. Obr. 1) Necrophilus subterraneus 

(Agyrtidae), Obr. 2) Carabus hortensis (Carabidae), Obr. 3) Necrobia rufipes (Cleridae), 

Obr. 4) Dermestes lardarius (Dermestidae), Obr. 5) Anoplotrupes stercorosus (Geotrupidae), 

Obr. 6) Hister unicolor (Histeridae), Obr. 7) Cercyon lateralis (Hydrophilidae), 

Obr. 8) Catops fuliginosus (Leiodidae), Obr. 9) Nitidula bipunctata (Nitidulidae), 

Obr. 10) Aphodius pusillus (Scarabaeidae), Obr. 11) Nicrophorus investigator (Silphidae), 

Obr. 12) Aleochara binotata (Staphylinidae), Obr. 13) Trox sabulosus (Trogidae)  


