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tESAŘÍK JAVOROVÝ



Život brouka 
Samice kladou vajíčka do živých, ale většinou oslabených nebo mechanicky poškozených 
stromů. Vývoj larev je dvouletý. Prvním rokem larva vyžírá v lýku nepravidelné chodby.  
V místě žíru vznikají někdy viditelné zduřeniny, později se na povrchu kůry objevují 
nekrotické skvrny s otvory a prasklinami, kterými larvy vyhazují část drtě a třísek ven.  
V průběhu druhého roku larva vyžere pod kůrou plochu až o velikosti dlaně, z ní vede do 
dřeva hluboká hákovitá chodba zakončená kukelní kolébkou. Přezimuje ve stadiu larvy a 
kuklí se na jaře. Dospělci opouští strom eliptickým výletovým otvorem. První tesaříci javoroví 
se začínají objevovat na přelomu května a června. Setkávat se s nimi můžeme až do srpna, 
kdy umírají poslední jedinci. 

Rozšíření ve světě 
Tesařík javorový je evropským endemitem, který je rozšířený hlavně ve střední a východní 
Evropě. Je vzácný v celém svém areálu a má velmi ostrůvkovité rozšíření. Předpokládá se,  
že celková plocha obývaného areálu je menší než 500 km². Výskyt byl potvrzen  
ze 17 evropských států, v některých jsou však známé jen jednotlivé nálezy. Vyhynulý je  
např. ve Švýcarsku, kde se jeho výskyt nepodařilo znovu potvrdit. 
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Tesařík javorový 

   ve zkratce:

*Vzácný brouk vázaný na živé 

    a osluněné javory kleny

*Evropský endemit ohrožený 

    na většině areálu svého výskytu

*Jeseníky jsou jedním 

   z hlavních center výskytu 

      druhu nejen v rámci 

      České republiky

Jde o podhorský až horský druh tesaříka. Jeho velikost je 16 - 24 mm. Svým životem je vázaný 
na osluněné a často oslabené nebo prosychající javory kleny (Acer pseudoplatanus). Zcela 
výjimečně může osídlit i jiné druhy listnatých dřevin. Dospělí brouci jsou aktivní za teplého 
počasí, kdy naletují a nasedají na osluněné kmeny a listy javorů. Není však snadné je spatřit. 
Patří mezi nejvzácnější saproxylické brouky horských lesů Evropy. 
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Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784)

Rozšíření u nás
Jeseníky, přesněji řečeno především Hrubý 
Jeseník, byl a stále je nejvýznamnější oblastí 
výskytu tesaříka javorového v České republice. 
Více lokalit najdeme také v Beskydech. Novější 
údaje (po roce 2000) pochází rovněž z Krkonoš, 
Lužických a Krušných hor, Hostýnských vrchů, 
Bílých Karpat a Králického Sněžníku. V roce 
2020 byl tesařík po 64 letech objeven také  
v národním parku Šumava. Více než 50 let 
staré nálezy jsou z Oderských vrchů, Orlických a 
Jizerských hor, Křivoklátska nebo Třeboňska. Zde 
se však současný výskyt nepodařilo prokázat.

Ohrožení 
V celém svém areálu je to ohrožený druh, protože je závislý na kontinuální přítomnosti oslabených 
a osluněných javorů klenů. Takových stromů je v krajině málo a nadále ubývají. Tesařík javorový 
je ohrožen především odstraňováním potenciálně vhodných nebo již osídlených javorů nejčastěji 
při kácení starých a prosychajících stromů v lesních porostech, ve volné krajině (meze a aleje)  
i udržovaných plochách (zahrady a zeleň v sídlech). Problémem je také postupné zastínění 
stromů. To je dáno jednak současným lesním hospodařením, které upřednostňuje pěstování 
zapojených stinných porostů, a jednak neudržováním solitérních dřevin ve volné krajině, které 
často zarůstají okolními dřevinami. Hlavní faktor ohrožení představuje tedy ztráta stanovišť,  
tj. vhodných javorů klenů. Téměř zanedbatelným ohrožujícím faktorem je sběratelství.

Ochrana
V Evropském červeném seznamu 
saproxylických brouků je tesařík 
javorový veden jako ohrožený, ve stejné 
kategorii je uveden také v červeném 
seznamu pro Českou republiku. 

Pro ochranu druhu je vhodné: 
a) neodstraňovat odumírající, poškozené 
a osluněné javory kleny, 

b) prosvětlit příliš zapojené porosty  
s javorem klenem, 

c) zvýšit zastoupení javorů klenů v lesích, 

d) vysazovat javory také v kulturní krajině, 
např. podél cest nebo okolí sídel.
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Tesařík javorový zanechává na javorech viditelné stopy. Foto: Josef Kašák

Tesařík javorový zanechává na javorech viditelné stopy. 
Foto: Ondřej Sabol

Typický biotop tesaříka javorového. 
Foto: Ondřej Sabol

Přibližná hranice rozšíření 
tesaříka javorového ve světě.

Rozšíření tesaříka javorového v České republice. 
Červená = současný výskyt po roce 2000, fialová = historický výskyt před rokem 2000.

Vědecký výzkum se bez sbírkových jedinců neobejde. Foto: Aleš Sedláček
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Tesařík javorový. Foto: Luboš Doubek


