
zDt?,/' záDadačes' Poboč' Čs' sDoleč. Entomol' ' Plzeň' g: 22-28' 1gg1

Nálezy někteých zoosugních plošťc /Hďercpen/ čelédí
PÍ{YMATIDAĚ, REDwilDAE a NAB1DAE v čsFR
Die Funde einigen Raubwanzen /Heteroptera/ der Familie
PHYMATIDAE, REDUV|DAE und NABtDAE in der čSFR

zdeněk Doležal

v pííspěvku Před&ládáň věišinu svých dok]adi o Výsk''lu díavých plošlic z ěéledi
híanalkd:|\i /P]!yMAT|DAE /, ŽAléř^iúýilí {REDW|DAE / a lovčicovití /,{ÁaloAEl z území naš.ho
slátu' Výčét lokaliljé doplněn $íuěnou ékologickoÚ chalaktéíistik ou ]édn ollivých latonů'

Dete.minoval a sbíalauloí, nobo legit sB " s. Benedikt, VB _V 8énedikt' o " s' Doležal'
H _ L' HÚbiěka' N _ M' Nikodým, s -J' suchý'

P hy n ala c ra ss i pe s / LINNÉ /

v č€chách jen na 
'eÍoGÍŤ1ích 

lokálilá.Á v jizr a h čáse.h MoÍavy a slovénsk, všudě na kI'maticly
ýihodnýcn mislecn' Bot.emiá o(c' : sloviclý v'cn p Dobiany 9' 5' 19a9.3ér' ' Biszový vtch p'
Dobřany9' 5' 89' 13' 5' 90_2óx' 7^/B/. Vesměs sédícínatíávě. Í\4oíavia meÍ' IVallicé' Boííl6s 1l.6'
1987, smyk tlavnalého ok.áj6 sil.ic.' slovakia meí' : Bíehov p. Tlobišov 20. 5' 89/H/, NilÍa 19' 5. 86/
VB/' studiénká p' Málacky6' 89/vB/'

P lo i ar'p l a v a g ab u n d a / LINNÉ l
ÁÚioÍovi Žnáma 

' 
jedné lokalilyiBoh' occ' spálené Pořičí' PÓbř€žní porcst říčky BÍadávy s mnoha

aulochlonními i inl'odukovanými dÍÚhy d iévin' úsok mez]s' Pořlěim árybnikom Hvížd,alkou,2. B'
87' 4ex'l1 immat /, víco nymina suchém pahýlu PcpUlUs 

',i]ra, 
nakúřé Pod íůznýmivýtstuplry

/naPř' choÍoši/' náPadnější jejich bíJe exuvie' 3' 8' 90.l nymía Poslednjho instaÍu na suché olši

P laiariala culic tbm i s / DEGEER /

synanlíopnízákeřnice, Pío nenáPadný?jeÝlniká pozoÍnosti. Boh. o@' Plzgň' slovans'<Átř., půda
dom!' 9.6' 39' 6' 10' 90, možnoý zavlečení se dřevem'
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P/Řr.s hybÍdls /scoPou/

ToPlomllný dÍuh 
' 
ýskÉ sPoÍedický' slov' mó'' ádiels' 1o.86 /N/'

Á6dUýUs Pr6o'álus /LINNÉ/

synaÍ íopn' díuh' dost řídký, uvedené náleŽyjsou většinou éx6mPlářé. lqlétlé do osvěll.nFh bytů '
Boh' o.c' Puěň' 12' 7.87' 20' 6' 88 /s/' Plzéň' sovanská ll' 

' 
22'7' g9' 2a hod IsPálěné Pořiči'

zméc\á ul' , 28' 7 90' 24 ňod' ; Boh ' c6nlr' Plah6' vŠcH ] ' 5' 7' 88/H/: Moí' móÍ. Baeclav' 9' 6. 08'
wc hotélu GÍand 

^B/i 
Lednice' 11' 6' €a. lo]ilóínídub' v choóbé céEnby cerdo'

R h i n ocoi Š an n u l at u s / LINNÉ /

Šíoce ÍoršÍřénýdluh' 6uÍy6kní' časý ňaPř. napaýkách lesních monokultuí' BÓh. occ. Hořehledy
p. sp, Poříčí' !ích Kokšln' 2'8' 84i Plzeň_sulkov' 7' 7' 84,19' 8' a4l Losiná p' Plzéň 19.5' 84;
PlŽ€ň_KÍkavóc 5' 84i slqY' méí. Plášl'ovcé 31' 5. 85 ABl.

Íki nocoíis ihcundus / Poa^/

v záPadnbh čechách ratim zjlštěna autoíem pouŽ. ná sxlróínně rcío!éímnÍch' lelativně
vélkoplošných lokalilách v okola Fádnic. Boh' occ' Kamenec P' Badni.e 7' 9' a7' množství nymí
mladšch instaíů,28' 6' 87 - 3 sx. /sB/l Moí' méí. Pálava- oěÝín' 11.6' 87 - 2 ex' , 14' 7.88j
čójč' 18.6' 88'2 éx' /N/. Na slovéns'(u hojně, např. slov. méí. TarbuclGP' v.lkýXam€noc' 23' 5'
89 /h/; Hsjnáčka P. Fil'akovo 11.6' 85 /o/i Nilía 5.86 

^B/'
cořá'ls Šubapi.n,s /DEGEER/

NejtePlejšI stépní svahy' vosměs na neivyplahleiších' skel9haých stanovištíoh' na téPlomilíé
vegelaci,alé nejča$1ějinazemi' Boh' o@' Kame.ecp' Badnics26.8' 84-3ox' pod přízemnÍmilisry
yerbaŠ.!í' sP' 

' 
7' 9' 87' 1a.9' a9 _ 2.x. 

' 
6' 8.89 _ 3 ei' I PřÍšovská homolka p' Plz€ň' 25' 8' 04 -3

ex. ; Plzéň_Bukovec' 28' 9' 8a' nymlá na ska níň výcho2u u lÍali; slov' mer' Tvídošovco' l' 6. 85 /
sB/, makrcFleínílomá.

t'!r'&DAE

,giliacerus paterus /FABRTCIUSI

Běžný dÍuh,'P'él6fu]ící olevřéné, losnalé b|o|opy' aIe ijinde' Na okajích Iésa, podé|cesi aPod' na
vggélaci.lúaga od vlll' do v' 

' 
přgrimujícÍ' Boh' o@'.apř' zooPlzéň,17-9' a4] Plzeň'Homolka,

26' 9' 88; Fadyně P. Plzeň'26' 9' a3; Losiná P' Plzeň,13' 9' 84' Maklop16ínííoíňáý2ácná: Boh' occ'
Pl2eň_Kaménný rybník' 2l' 6' 09| Boh' bor. LibochÓvice p. Uloměiicé' PoPlze, 15. 8.90'

ÁPfus m/mecoldés cosTA

Jalo př.dchozí' Podobná ekologie i bionomie' NaPř. : Boh' occ' zoo Plzéň, 11' ] 183, Plzeň_
HÓňolka' 18' 5' 84] Losiná p' Plzeň' 25' 9' a8j Kam€néc p' Badnlce 20' 5. ag 

^B/i 
slov. meí.

HajnáělG P' n|akovo, 15' 6' 87 /o/| Plášl aýce' 31. 5. a5 NB/.



Nabis x aýonarg i nafu s sCHaLTz

Na lÉvnatých, srePních stÍáních iíivlhěích' álévhodně expo.ovaných lukách'jd6 ido hoÍ' Boh.o€' PiŽeň_Híadišlě, l5. 7' 84; osřá Hů.ka p' Plzeř, 26' 7' 85| Kamenac P' Fad.ic; 6' 8. 89] BloviČ€
o'P2eň'a 8'84:NctéMi.lo/ieP'p/eí'6 8'85;N'lotap'po'narec'zz.z sg.Šumuu, xoi.n',
sÍi}6'l'39'^'l'šne''o.y'F'eDJzp'NejléL'.36'88'v,e9ov'(lé'z.chladn€iopo"""'poárr'y
ltavá pod cal!'á' ltdy více kusú'

Nébls lgrus /LINNÉ/

ob'Bcnýl!čiidíu)r'vysk!'tujos.častoňascvě,ňapř.Boh.occ'Plzeň'Homoika'31o'83;Losiná
p P]r€ň 29 9 83:s'ď me.' jLÍŠLýc"h'.9 9 8/'JB/'o..i.,táKobláP'&áls'ova'9 3'a9
/šó/' vŽoý mnÓŽsNl e{

Jvlbjs rugosls /LlNNÉl

Všcobéné Íozšiřený d.uh mnohdy společně ! N' i9fus, v ole!řené kajině' á|e časlo i ý lBsí.h s('qv ld',Ť oodÍoster N''pi'Bol'o_c Karl n_. p' Rád1řé' 23 9'si ozea5'Lov'1J 6's/':LTJ'3'srRPo/}dř;'27'7'89:BJn'.etl''Č'slJpRqao!nk'23'9'84'slov'met'Šahy,30565
/VBl:Haj.áčLáp Fi]alovo' Il 6 85/D/a]'

Nabis elicétarurn scloLÍz
Na lozdilod pledcháze'tlch sl.noelní' l}l ck' obý\Jr"' Jle!oviŠ]ě u ná9 dcsl hojná zé'ména v
boÍov/ct'hUlL &h 9 pod@s|et ccllunéýulal]r Ne'a"_lé iné /<ml !,esu á nlád;Ch boÍov'_ich
PlU_s s,/.-_.lÁ' Boh a.c P|kř'k3n1e|n:n.1iý'2] 5'8b'.'7'85'í'6'85 onen.iJlďec 12'B
8.'PlŽeň'sJlhoý''1'687hamereco'qadtcš'13e'89'20'5's9/^ýBl'Lo'lap'p|/éň,4'4'8;'

/vab's b/9ý6 scHoLTz

Méně'čáslá 
'r.ž 

N' rugos!3, kleíé se podobá vzhledem ibiÓ.omiÍ'je pálrněteplomilnější' Boh' occ.zoo P]zeň,3' 10' a4i PlŽeň.X.kavec, Kao]Ínka,22' 4. 84; K"-.n"" i'' naunli", a' s''es.

sla/ia bÓÓps /scHlÓoTE/

Na tl'dni!h mis|_é.h z'-elmé.ér ]enlo dÍuh vzác.ý pto sv.]jle'esl'ic|' upúsob aivotJ je všik
obli;lné ?ji.t]elny' N" suššich p'sal!chá |amÉnilylr sLosllálé(h' í'dce porcslr'ch íavoJaDod'v'echnyra!'/2ál'ŤjenvolD' P]lně' Boh o€'PlzeňenJ'zoo r9' 9'84|H.áoi(lÓ 27'l 8i'22'
7' 86' ]8' 9.84|oŠ1Íá hůrka,28' lo' 84 /v délritu pod vřesem/; Losiná 1a' 9' s5'2 éx.,jed€n.;;il

ool'cáoná'b6 /nbafu s DAHLaEBG

Na lu|á .h někd} spo|.l ne r N Óhis fia@nary:nalls ' ě|é ýice vlhkomilná ' V idol'ch polohů na vysŠí
by]:nr é vPs-_acj ' náp i ' Url,( a JÓ'cé' l J''\endÚ]a uhaú Ji Bon' ÓcL ' Béne-vlc e o' slt lbÍo V;Óvl 9 84' No'é N,! |oLi . o' soál' Poi'ci Ió 8 85: P|/eň.ňomo|u 2/' 7' 85' Pl:eň H;d'šlě' 29 i 85;lo\i'ép P/ea 29 9 e9'sJnaÝa' sPF povyd.l' 27 7' 89' lo 9's9'
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PDstemma sa'!Ío,'eum /Rossv

VŽácnýdfuh' na neileplejšícn slepnÍch lokalilá.h' na zgmi. slÓv. mér. chÓlín P.l(omáÍňc' 12.9'87
NB/.

PrcsteDma guÍlula /FABRlclUs/

Jáko předcházejÍcí' sloý m6l. šobá.ová p' Koňámo, 12' 9' a7 /sB/; Hubinap' Piešťany' 20' 8' 84

PíÓstenfr a ae ne icalle sÍ ElN

Na našém území nejhojnější z lodu' Jgn v tep|ých oblastech' Moí. mé.. Ledňice' h.á2 kanálu u

J.nohladJ' 20' 9' 87 /nyňíá/ 5llv' mél' silicá' 22' 9' 87 /Pasfuina' pod kamenem/| Tvldošovce'
3l ' 5 84 /s'a.isho' sB/i zádiel' 4' 9' 8a /H/ i Tatbucha p Véll. y {. ňongc' 23' 5' &9 /H/; Nht. _ silaré'
17.5.A7 /VB/.

Zusammenfassung

Alioí íoh.l di€ Angabon Žul Véíb.éitung hóhe. ángoíi'iden naubwanz€n vom Gegiét déí ósFR an'
EBhandgltsichum Úbsíwiéggndon Teal d6.Belegevon séan6í sammlu.g. lntelossanto sind Fundé
d.l| Plolajiola vagabunda /L | ' 

Plriďi'la culicitonÍ,is IDEG. /, Pi/ales hybndus lsco? ' /
aEDUV\DAE/' stalia booPs /scHlÓDŤE/' Prcsiénmá sanguineun lqossv, Píostonna guť,ula

/F' / /4ýABIDAE/.
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Arlí€sa auto.a /Ans6hd't des AuloÍs/:

zdénět Dolsžal' slovanská tř. 162' 3o7 @ Plleň



PoDis kWobrazénÍ

BéschÍeibuno Žu den Abbildunoen

k t. ' Phynatacnssipes /8nm/
l|. - cÓnnB subaplefus /gínín/
lll. - Ptoia olacuticifornis /4,5nn/
lv. - P'eduýius PéBoDatÚs /1a'sfiři/ý' - PiŘtos hybidus /13ňú1/
vl' - slalk boÓps Fňfr/
vll' ' Prsleňna sangui]leun /6l,ml
vlr'- Prosbnrla gÚttu]a /g'.frfr/'

B: l' - Rhjnacons aníulatls il../
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