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Souhrn
Kazuistické sdûlení demonstruje spolupráci odborníkÛ soudního lékafiství a forenzní entomologie pfii vyuÏití hmyzu pfii stanovení post
mortem intervalu. Souãasnû prezentuje ménû ãast˘ dÛsledek pÛsobení nekrofauny na stav mrtvého, se kter˘m se v âeské republice
zpravidla setkáváme pouze u mrtvol dlouze exponovan˘ch v uzavfien˘ch prostorách.
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Insect and a dead man in his flat. Case report

Summary
The case report illustrates a cooperation of the specialists in forensic medicine and forensic entomology using insect in estimation of the
post mortem interval. It simultaneously presents less frequent consequence of the necrophagous fauna effect on the dead body conditi-
on, generally encountered in the Czech Republic only on corpses exposed for a long time in enclosed spaces.
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Mezi základní otázky, na které musí soudní lékafi pfii provádûní
pitev hledat odpovûì, patfií nejen urãení pfiíãiny smrti, posouzení me-
chanismu vzniku zji‰tûn˘ch poranûní a jejich pfiípadn˘ podíl na pfií-
ãinû smrti, jist˘m dílem se podílí se i pfii identifikaci zemfiel˘ch osob,
a velmi ãasto se musí vypofiádat i s problematikou urãení doby smr-
ti. Z v˘‰e uvedeného mÛÏe zejména stanovení doby smrti pfiedstavo-
vat pomûrnû nelehk˘ úkol, pfied kter˘ je soudní lékafi postaven. DÛ-
vodÛ, proã potfiebujeme znát co nejpfiesnûj‰í dobu úmrtí je hned nû-
kolik. Na prvním, a snad nejdÛleÏitûj‰ím, místû mÛÏeme uvést forenz-
ní oblast, ve které informace o dobû smrti má velk˘ v˘znam jak pfii
identifikaci neznámé mrtvoly, tak v pfiípadû násiln˘ch trestn˘ch ãinÛ
dává moÏnost vylouãit (anebo zaãlenit) moÏné podezfielé z vy‰etfio-
vání. Na druhou stranu mÛÏe tento poÏadavek vzejít ze strany ro-
dinn˘ch pfiíslu‰níkÛ zemfielého, ktefií snad pod vlivem nejrÛznûj‰ích se-
riálÛ s kriminalistickou tématikou oãekávají, témûfi absolutnû pfiesné
údaje o jeho úmrtí. V tomto pfiípadû mají sv˘m zpÛsobem ulehãenou
práci kliniãtí lékafii, pro které by urãení doby smrti v nemocnicích ne-
mûlo b˘t Ïádn˘m problémem. Naproti tomu soudní lékafii, z titulu
náplnû své práce, jsou odkázáni na staré a praxí ovûfiené metody.
Poznatky o ãasn˘ch a pozdních posmrtn˘ch zmûnách zaloÏené na fy-
zikálních a biochemick˘ch procesech umoÏÀují do jisté míry objek-
tivním zpÛsobem a s jistou pfiesností ãas úmrtí stanovit. Mûfiení tûles-
né teploty, hodnocení rozvoje posmrtné ztuhlosti a tvorby posmrtn˘ch
skvrn, co by základní orientace v problematice ãasn˘ch posmrtn˘ch
zmûn, stejnû tak znalost rozvoje pozdních posmrtn˘ch zmûn pfied-
stavují jen nûkteré z tûchto metod. Cílem pfiíspûvku v‰ak není opako-
vat elementární poznatky soudního lékafiství, pouze poukázat na sku-

teãnost, Ïe pfies ve‰keré souãasné poznatky se soudní lékafi v relativ-
nû krátkém ãasovém horizontu dostává do situace, kdy je pro nûj sta-
novení pfiesné doby smrti znaãnû ztíÏené anebo dokonce nemoÏné.

Jedním z dal‰ích zpÛsobÛ jak stanovit dobu úmrtí je vyuÏití poznat-
kÛ forenzní entomologie. Mezi hlavní v˘hody entomologick˘ch metod
patfií skuteãnost, Ïe ãasové hledisko, po které je stanovení doby úmr-
tí relativnû pfiesné, je vzhledem k v˘vojov˘m cyklÛm bezobratl˘ch, kte-
ré se poãítají na dny, t˘dny, mûsíce a pfiípadnû i roky, relativnû del-
‰í. Nev˘hodou forenzní entomologie ve vztahu k soudnímu lékafiství
je její sloÏitost. Pro lékafie, kter˘ se hodlá touto disciplínou zab˘vat
do vût‰í hloubky, to ãasto znamená studovat nov˘, paralelní obor. Nel-
ze totiÏ vycházet pouze z v‰eobecn˘ch informací o zákonitosti sledu
hmyzu na mrtvole, tak, jak jsou obvykle uvedeny v základních publi-
kacích soudního lékafiství, protoÏe ãasto mají pouze v‰eobecn˘ cha-
rakter. Tak jak v soudnû lékafisk˘ch metodách známe mnoho faktorÛ,
které mohou ovlivnit jejich v˘sledky, tak i v sukcesi hmyzu na mrtvém
tûle se setkáváme s celou fiadou v˘jimek, jejichÏ neznalost nakonec
vede k chybné interpretaci.

V následujícím  kazuistickém sdûlení  demonstrujeme  spolupráci
soudních lékafiÛ a forenzního entomologa, která pomohla upfiesnit do-
bu smrti, resp. tzv. post mortem interval muÏe nalezeného v jeho by-
tû, a tím dokonce upozornit na jisté nesrovnalosti v daném pfiípadû.
Prezentovan˘ pfiípad byl od poãátku zajímav˘ také pro dopad, jak˘
mûla ãinnost mrtvolné fauny na stav mrtvoly muÏe, kter˘ není v pod-
mínkách âeské republiky pfiíli‰ ãast˘.

KAZUISTIKA

Dne 1. záfií 2010 byla v panelovém bytû nalezena mrtvola star‰í-
ho muÏe. Mrtv˘ leÏel na podlaze, v poloze na zádech, obleãen˘ pou-
ze do spodního prádla a ponoÏek. Jak z protokolu o ohledání místa
nálezu, tak z pofiízené fotodokumentace bylo jiÏ na místû nálezu pa-
trné, Ïe tûlo muÏe bylo pokryté znaãn˘m mnoÏstvím Ïlutohnûd˘ch vlák-
nit˘ch útvarÛ, které na jeho tûle vytváfiely jistou síÈ, tato v‰ak navíc ply-
nule pfiecházela i do koberce, na kterém mrtv˘ leÏel. Po prvotní pro-
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Obr. 1. Situace na místû nálezu mrtvého muÏe (Foto archiv PâR) Obr. 2. Detail „frassu“ na tûle mrtvého (Foto archiv PâR)

Obr. 3. Detail tûla mrtvého pfii pitvû (Foto archiv PâR) Obr. 4. Fragmenty vlasÛ a chlupÛ mrtvého v histologickém pre-
parátu. V levé ãásti snímku je na jednom fragmentu vlasu patrné
po‰kození keratofilním organismem (kusadly larvy) (Foto ÚSL 2.
LF UK a FN Na Bulovce, Praha)

Obr. 5. Bzuãivka Lucilia sericata (Meigen, 1826)
(Foto KÚ Praha)

Obr. 6. Bzuãivka Protophormia terraenovae (Robi-
neau-Desvoidy, 1830) (Foto KÚ Praha)

Obr. 7. KoÏojed Dermestes frischi Kugelann, 1792
(Foto KÚ Praha)

Obr. 8. Larvy koÏojeda Dermestes frischi (Foto KÚ
Praha)

Obr. 9. Pestrokroveãník Necrobia rufipes (DeGe-
er, 1775) (Foto KÚ Praha)

Obr. 10. Larvy pestrokroveãníka Necrobia rufipes
(Foto KÚ Praha)

                                                  



hlídce byla mrtvola muÏe pfievezena k soudní pitvû do Ústavu soudní-
ho lékafiství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. ·etfiením mezi pozÛ-
stal˘mi bylo zji‰tûno, Ïe po‰kozen˘ mûl pravdûpodobnû nûkdy v kvût-
nu 2010 pob˘vat v nemocnici a naposledy mûl b˘t vidûn krátce po
svém návratu domÛ, fiádovû tfii mûsíce pfied provedenou pitvou.

SOUDNù LÉKA¤SK¯ NÁLEZ

Soudní pitva probûhla v terénu pokroãilého hnilobného rozkla-
du s ãásteãnou, místy aÏ úplnou skeletizací. Ve zbytcích mûkk˘ch
tkání, které byly zachovány pouze loÏiskovû, jiÏ navíc probíhala
mumifikace souãasnû s adipocire, v tûlních dutinách byly zastiÏe-
ny pouze nediferencované zbytky jednotliv˘ch orgánÛ. Na tûle mrt-
vého muÏe se souãasnû nacházelo velké mnoÏství Ïiv˘ch i mrtv˘ch
zástupcÛ hmyzu. Pitva dále odhalila, Ïe Ïlutohnûdé vláknité útva-
ry pokr˘valy nejen celé muÏovo tûlo, vyplÀovaly v‰ak i obliãejové
dutiny, dutinu hrudní a bfii‰ní a zároveÀ prostupovaly zbytky za-
choval˘ch mûkk˘ch tkání. Mikroskopické vy‰etfiení prokázalo, Ïe
se jedná o smûs amorfní hmoty, fragmentÛ chlupÛ a vlasÛ, bakte-
rií a spor.

V závûrech soudnû lékafiského posudku bylo nezbytné konstato-
vat, Ïe pokroãil˘ rozklad tûla mrtvého znemoÏnil nejen urãit bez-
prostfiední pfiíãinu smrti, ale znaãnû ztíÏil i urãení doby, která uply-
nula mezi úmrtím muÏe a nálezem jeho tûla. Ke stanovení doby smr-
ti se nedaly pouÏít znalosti rozvoje zejména ãasn˘ch posmrtn˘ch
zmûn, proto ve vztahu k post mortem intervalu se závûry omezily
pouze na konstatování, Ïe s ohledem na teplé poãasí, které léto
2010 doprovázelo, k smrti muÏe do‰lo nûkolik málo mûsícÛ pfied
pitvou. Vzhledem k tomu, Ïe moÏnosti urãení doby smrti byly z hle-
diska soudního lékafiství vyãerpány a tûlo mrtvého muÏe obsahova-
lo velké mnoÏství Ïivého a mrtvého hmyzu, byl ke spolupráci pfii-
zván i forenzní entomolog Kriminalistického ústavu Praha.

ENTOMOLOGICK¯ NÁLEZ

Po konzultaci s vy‰etfiovatelem byl v ÚSL 2. LF UK a Nemocnice
Na Bulovce z tûla mrtvého dodateãnû odebrán entomologick˘ mate-
riál a také Ïlutohnûdé vláknité útvary. Entomologick˘ posudek se mûl
zamûfiit na dvû oblasti, pokud moÏno stanovit podle hmyzu dobu smr-
ti a vyjádfiit se k pÛvodu vláknit˘ch útvarÛ.

JiÏ na první pohled byli ve vzorcích hmyzu zastoupeni jak dospû-
lí jedinci (imaga), tak jejich niÏ‰í v˘vojová stadia (larvy a kukly). Vz-
hledem k obtíÏné determinaci larev a kukel, byla ãást zaji‰tûného
materiálu ponechána Ïivá a v laboratofii KÚP odchována do stadia
dospûlého jedince. Pfiehled zkoumaného hmyzu, vãetnû v˘vojov˘ch
stupÀÛ dosaÏen˘ch v dobû zaji‰tûní, uvádí tab. 1. Jak z pfiehledu vy-
pl˘vá, na rozkladu tûla se podílely zástupci dvou fiádÛ, a to dvou-
kfiídlí (Diptera), resp. mouchy, a brouci (Coleoptera). Pro posouzení
pfiípadu mûly zásadní v˘znam v‰echny zastoupené druhy. Druhové
sloÏení hmyzího spoleãenstva a v˘skyt jednotliv˘ch v˘vojov˘ch stadií
svûdãily nejen o postupném osidlování mrtvoly jednotliv˘mi skupina-
mi hmyzu, ale umoÏnily do jisté míry zrekonstruovat i ãasov˘ prÛbûh
kolonizace tûla mrtvého.

První skupinou, která se na mrtvém tûle objevila, byly mouchy z ãe-
ledi bzuãivkovití (Calliphoridae). Bzuãivky, které z forenzního hledis-
ka oznaãujeme za druhy tzv. prvního aÏ druhé sledu, jsou typické
pro mrtvoly na poãátku jejich rozkladu. Druh Protophormia terrae-
novae (Robineau-Desvoidy, 1830) ãasto kolonizuje mrtvá tûla v jar-
ních mûsících. V˘voj od vajíãka aÏ po imago trvá 18 dnÛ pfii 20 °C
a 33 dnÛ pfii 15 °C. V nálezu byla zastoupena pouze prázdná pu-
paria (po vylíhnutí imag). Na tûle mrtvého se jich vyskytovalo relativ-
nû velké mnoÏství. Tento stav odpovídal skuteãnosti, Ïe na rozdíl od
ostatních zástupcÛ ãeledi Calliphoridae, jejichÏ kukly vyÏadují su‰‰í

podmínky, jsou larvy tohoto druhu schopné kuklit se pfiímo na mrtvo-
le, i kdyÏ jsou její tkánû stále ve stadiu aktivního rozkladu. Druhá za-
stoupená bzuãivka, Lucilia sericata (Meigen, 1826), vyÏaduje vy‰‰í
teploty prostfiedí. V‰eobecnû se uvádí, Ïe klade pouze na substrát, kte-
r˘ dosahuje minimální teploty 30 °C. Je bûÏn˘m druhem v urbanizo-
van˘ch oblastech. Délka v˘voje odpovídá 16 dnÛm, resp. 33 dnÛm
pfii 20 °C, resp. 15 °C. V nálezu bylo nûkolik ojedinûl˘ch puparií
a uhynul˘ch samic. Poãet a pomûr puparií obou druhÛ na tûle po-
‰kozeného odpovídaly známé bionomii obou bzuãivek. Vzhledem k to-
mu, Ïe v nálezu byla zastoupena pouze prázdná puparia obou dru-
hÛ, tedy taková, jejichÏ v˘voj byl ukonãen líhnutím imag, a za sou-
ãasné absence niÏ‰ích v˘vojov˘ch stadií (napfiíklad larev) bylo zfiej-
mé, Ïe fáze v˘skytu této skupiny nekrofágních much byla v dobû ná-
lezu mrtvého jiÏ zcela ukonãena.

Dal‰ím zástupcem dvoukfiídl˘ch na tûle mrtvého byl druh Hydrota-
ea capensis (Wiedemann, 1918) z ãeledi mouchovití  (Muscidae).
Mouchovité na mrtvolách oznaãujeme za druhy tzv. tfietího aÏ ãtvrté-
ho sledu. Rod Hydrotaea dosahuje na mrtvolách maximálního zastou-
pení ve stadiu fermentace proteinÛ, tzv. s˘rové. Pfiesto v pfiípadech,
kdy je ãinnost hlavních dekompozitorÛ volnû exponovan˘ch tûl, tj.
much ãeledi Calliphoridae, z jakéhokoli dÛvodu potlaãena, nebo ome-
zena, lze aktivitu much tohoto rodu zaznamenat jiÏ nûkolik dnÛ po
smrti jedince. Ve vztahu k fie‰enému pfiípadu bylo podle poãtu a lo-
kalizace larev na mrtvole zfiejmé, Ïe Hydrotaea capensis se na tûle
mrtvého objevila aÏ po zástupcích ãeledi Calliphoridae a k svému
v˘voji vyuÏila pouze zbytky vlhãích tkání v pánevní oblasti. SloÏení
populace na mrtvole, která obsahovala pouze Ïivé, rÛznû staré lar-
vy (druhého a tfietího instaru), vedlo k závûru, Ïe hlavní v˘vojová vl-
na této mouchy v dobû nálezu po‰kozeného právû probíhala. Zastou-
pen˘ druh se vyvíjí fiádovû 17 dnÛ pfii 25 °C a 29 dnÛ pfii 20 °C.

Ze dvou druhÛ broukÛ zaji‰tûn˘ch na tûle mrtvého, byl poãetnûj‰í
zástupce ãeledi koÏojedovití (Dermestidae). Dermestes frischi Kuge-
lann, 1792 patfií mezi nejhojnûj‰í koÏojedy v âeské republice. Larvy
se vyvíjí na such˘ch nebo vysu‰en˘ch Ïivoãi‰n˘ch, pfiíleÏitostnû i rost-
linn˘ch materiálech. V˘voj druhu trvá 50 aÏ 100 dnÛ pfii 20 aÏ 25
°C. V‰eobecnû se synantropní druhy koÏojedÛ v domácnostech vysky-
tují, a také rozmnoÏují, po cel˘ rok. Napadají koÏe‰iny, kÛÏe, látky,
vlnu, pefií, koberce, uzeniny, tûstoviny nebo vycpaniny. Na lidsk˘ch
mrtvolách se objevují aÏ ke konci aktivního rozkladu, kdy tkánû jsou
jiÏ ãásteãnû vyschlé anebo zcela mumifikované. Za dostateãnû vyso-
k˘ch teplot anebo pfii expozici mrtvoly na pfiímém slunci pfiilétají do-
spûlí brouci jiÏ koncem prvého t˘dne. V takovém pfiípadû jsou v‰ak
aktivní pouze na su‰‰ích ãástech tûla, protoÏe larvy ani dospûlí je-
dinci nevnikají do mokvajících tkání nebo do hnilobné tekutiny. K roz-
voji velké „kolonie“ na mrtvolách dochází v podmínkách âeské re-
publiky zpravidla pouze v uzavfien˘ch prostorách, jak˘mi jsou byty,
pÛdy, zahradní domky a garáÏe, nebo na jin˘ch kryt˘ch místech (pfií-
stfie‰ky, seníky, jeskynû aj.), kde jsou jak tkánû mrtvého, tak larvy
a imaga koÏojedÛ chránûny pfied pfiípadn˘mi de‰ti. Na tûle mrtvého
se vyskytovaly desítky Ïiv˘ch a uhynul˘ch larev, dále jejich svleãky (ex-
huvie), souãasnû v‰ak i kukly i imaga.

Poslední ãástí nálezu byl brouk z ãeledi pestrokroveãníkovití (Cle-
ridae), resp. druh Necrobia rufipes (DeGeer, 1775). Tento pestrokro-
veãník je pfiedev‰ím entomofága, kter˘ se Ïiví poÏíráním ostatního
hmyzu. Pfiesto se pfiedpokládá, Ïe se mÛÏe Ïivit i vysu‰en˘mi ãástmi
mrtvoly. Ke svému v˘voji vyÏaduje minimální teplotu 20 °C, kdy pou-
ze za tûchto podmínek je moÏné na mrtvém tûle zjistit pfiítomnost va-
jíãek, larev a kukel. Samotn˘ v˘voj od vajíãka po imago trvá 30 aÏ
60 dnÛ pfii 21 aÏ 30 °C. Vzhledem k jeho preferencím na su‰‰í pro-
stfiedí, které má podobné jako zástupci ãeledi Dermestidae, se roz-
mnoÏuje na mrtvolách ãasto aÏ ke konci jejich rozkladu. Na mrtvém
se vyskytovaly jak Ïivé larvy, tak nevylíhlé kukly a Ïivá imaga.

V závûrech entomologického posudku bylo konstatováno, Ïe hmyz
zaji‰tûn  ̆na tûle mrtvého muÏe pfiedstavuje entomofaunu typickou pro
volnû exponované mrtvoly v uzavfien˘ch prostorách, jak˘mi jsou by-
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ty, pÛdy, sklepy, pfiíp. jiná krytá místa a druhov˘m sloÏením korespon-
duje s místem nálezu.

Ve vztahu k Ïlutohnûd˘m vláknit˘m útvarÛm, které pokr˘valy tûlo
mrtvého, dále vyplÀovaly jeho tûlní dutiny a pronikaly aÏ do kober-
ce pod ním, bylo zfiejmé, Ïe se jedná o v˘mûty larev koÏojedÛ. Ex-
krementy tûchto larev jsou obalené peritrofickou membránou, která
na vzduchu sesychá a vytváfií tak síti podobné útvary oznaãované
také anglick˘m termínem „frass“. Tomu odpovídal jiÏ zmínûn˘ mik-
roskopick˘ obraz, kter˘ ukázal, Ïe v˘mûty larev obsahovaly mimo ji-
né znaãné mnoÏství trichologického materiálu po‰kozeného, resp. roz-
kousané fragmenty jeho chlupÛ a vlasÛ. K rozvoji komplexní síÈovité
struktury frassu, jaká se vytvofiila na mrtvém muÏi, dochází pouze pfii
znaãné populaãní explozi larev koÏojedÛ, ke které v podmínkách âes-
ké republiky dochází v podstatû pouze na mrtvolách v uzavfien˘ch
a chránûn˘ch prostorách. Vláknité v˘mûtÛ larev koÏojedÛ lze na mrt-
vole detekovat fiádovû po mûsíci volné expozice, naproti tomu kom-
plexní zapojená struktura zpravidla indikuje minimální post mortem
interval v délce 4 aÏ 10 mûsícÛ.

Pfii stanovení doby smrti byl zhodnocen stupeÀ sukcese hmyzího
spoleãenstva, pfii kterém druhové zastoupení hmyzu odpovídá stupni

rozkladu mrtvoly. Souãasnû bylo pfiihlédnuto k v˘skytu zastoupen˘ch
druhÛ v rámci roku, k délce jejich v˘voje a k v˘vojovému stupni, kte-
rého jednotlivé druhy dosáhly. S ohledem na zji‰tûná fakta o ento-
mofaunû a na teplotní pomûry v roce 2010 byla doba, po kterou hmyz
kolonizoval mrtvolu muÏe, stanovena minimálnû na ãtyfii mûsíce, tj.
koncem dubna aÏ poãátkem kvûtna 2010 poãínaje. Ve vztahu k mi-
nimálnímu post mortem intervalu bylo konstatováno, Ïe odpovídá do-
bû kolonizace, pfiípadnû nav˘‰ené o nûkolik dnÛ (fiádovû 2-5) potfieb-
n˘ch k pachovému zatraktivnûní tûla mrtvého rozkladn˘mi plyny.

ZÁVùR

Vy‰etfiovatel se náhle ocitl v situaci, kdy mûl k dispozici v˘povûì
pfiíbuzn˘ch mrtvého, ktefií popisují setkání se star‰ím muÏem pfied tfie-
mi mûsíci, závûry soudnû lékafiského posudku s urãením doby smrti
nûkolik málo mûsícÛ pfied pitvou a entomologick˘ posudek tvrdící, Ïe
v dobû udávané pfiíbuzn˘mi, byl dotyãn˘ muÏ jiÏ mrtv˘. Ti z ãtenáfiÛ,
ktefií  na  závûr  oãekávají,  velk˘  obrat  ve  vy‰etfiování  a odhalení
dÛmyslné vraÏdy, budou pravdûpodobnû zklamáni. Rozuzlení celé si-
tuace bylo nakonec celkem jednoduché. Prost˘m ovûfiením údajÛ o po-
bytu star‰ího muÏe v nemocnici bylo zji‰tûno, Ïe jeho hospitalizace
probûhla jiÏ na poãátku roku 2010 a poslední kontrolu u svého léka-
fie absolvoval v bfieznu téhoÏ roku. DÛvodem „chybného“ ãasového
údaje se stala pfiedev‰ím nepfiesná lidská pamûÈ pfiíbuzn˘ch, prav-
dûpodobnû spojená i se studem, Ïe star‰ího muÏe nenav‰tûvovali
ãastûji.

Soudní lékafiství a forenzní entomologie pfiedstavují na první po-
hled dva obory, které nahlíÏí na stejn˘ objekt zájmu z rozdíln˘ch úh-
lÛ pohledu. Pfiesto by bylo pfiíli‰ zjednodu‰ené tvrdit, Ïe tam, kde kon-
ãí moÏnosti jednoho, zaãíná pole pÛsobnosti druhého. Jak jsme pre-
zentovali  v tomto  kazuistickém  sdûlení,  teprve  komplexní  pfiístup
a kombinace lékafisk˘ch a entomologick˘ch poznatkÛ mÛÏe zaruãit
maximální vyuÏití ve‰ker˘ch informací, které lze z mrtvého tûla zís-
kat. Z na‰eho úhlu pohledu je tento pfiípad ukázkou uplatnûní progre-
sivní interdisciplinární spolupráce v oblasti, která se sama nabízí.
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Druh V˘vojov˘ stupeÀ v dobû
nálezu mrtvého

¤ád Diptera (dvoukfiídlí)
âeleì Calliphoridae (bzuãivkovití)

Protophormia terraenovae P
(Robineau-Desvoidy, 1830) P, I
Lucilia sericata (Meigen, 1826)

âeleì Muscidae (mouchovití) L
Hydrotaea capensis (Wiedemann, 1918)

¤ád Coleoptera (brouci)
âeleì Dermestidae (koÏojedovití) L, K, I, Ex

Dermestes frischi Kugelann, 1792
âeleì Cleridae (pestrokroveãníkovití) L, K, I

Necrobia rufipes (DeGeer, 1775)

Tab. 1. Pfiehled zaji‰tûného hmyzu (L – larva, P – puparium, K – kukla, I –
imago, Ex – exhuvie/svleãená pokoÏka larvy)
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