
stř€Vlíkovltí brouci (Colecptera' carabidas) 2e aeÍ!Í!íc}

pastí sPR larské bažiay 9 sPR Podkovik

Die Lauíkafer (co1.'carabidae) aus d6r Bodenfallen deB

NsG rer'ské bažiny und des NsG Podkovák

Ivr Ťědá1

Y letech 1979 - 196l provácě1_ prac::vníci okresní-
h) nuzea v Tachoýč \'i'k!. _bÍatlovců sPR laŤské baži-
ny a sai lodkovák' které leží v ok'ese Tachov" D)

zenr'rích pastí nap1něných 4 % ť:z1iokefi íornafdehydu'

kteŤých b}lo použito pii výzkunu fuobných savců' byl)
uloveno i několik střévliků' Je]ikožse neŽi ú1:vky

objevily i něktefé DepříLiš h.jné druhy, chtěl bych

v tont. příspěvku podat seznain druhů, ktÉré by.r_y v u'
vedených rezer\,acích nal.z.ny.

sPn FaŤské baž|\t 1'ež! 3si 3J' k ji]rjzápa ně ]d

obce Lesná n] západnín l]patl Sk]ářskóho vÍ'lhu v nad

ooi|lké 'fýšce 't2a - 'l1a n. Jedná 5o iE1oi a bl:e za']'.'. "

lanl i.:j: inii;ě 'rchovišliíro lJ?'-] '] p 'j' sÍ}i h-jfovíce

bL$'bky(Pinus nr,.rg_] un.ina']a'' svojí foz1oholl b]'0l ha

patři k největšírrr blat'k:'ýrT iaš'il.i]L:_šij jI0 v blasii
č€3kého lese, Jádť' !:ez..\ ieQe tl'Jií aFi 14 ha bl'lt!-x'

Okraje b1atklvých pcl.'stů jsou z.'sai.]ay :E zr'a.Llé níŤa

snrrkovýrn ná1elem' Na ll.atkcVý p lost navazují na se-
veŤ.í st'aně nejvice podnáčené ,is.].y .ašeríniště' kte-
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ró tvoř{ nočál p5fost1ý hustýn tťávovitým by1ifi\ýn

:] ]r']stel! s ŤoztroušonýÍi úradýúi bříza$i' 51š6Bi a amr-

ty, Tyto t1pické poŤ'sty Ťašeliniš{ jsotl Po o}íajích

"io'.n*, 
vetsi''o''' 'r'a1*i ""p;j"Ú*i 

smrčinani ' a.ísty

;"uau "''"u 
p.dnáčenýni' místy již na Euššj'n poókladě"

sPn P)dkJvIák \eži 2'5 uJn jihozápadně )d obc6 Lesná

lla jižnín úpatí vŤchu Podk)vák v mdnJřské výšoe 72o m'

,|'ur'or,,u." o certlvó výněře 4,Ís ha je typickou ukÁzko11

,'e"nit1' rašeriniště s charakteŤistickýn'i pJrosty b1at-

].y a slolečenstvy raěelinné v6getace' \'lastĎí leze'vac'

''ui '.u.*. ",i"i'"l'a eríěa'{lč '"''*1. ::"'n :::"'_
La zadÍžení vody a vznik rašeiini stě' obk]'opena Je

j 
";oaářsr.ý*i 

1esy' l']a jižní stŤaíě jsou to pcrosty

',* ,r, 
^^ 

seveŤťi s{:cal1ě převážně borové' P'd'obněj

:i ctluratt"ristiru tezet:yac! viz ňela(1981) a liostióka

11971) ,

rosti lyry po1;ženy v r'1979 a' }9a1 vždy 'd 
2a-

čátkr.r května do tonce zái'í' v Ť'1j6o ')d zaěátkr květ'na

;o tor'"" r;tupuau' ii'ntr]Iov{ín]' byly !ři pŤavid€lných

něsíól1ích exkr'rrsích'''-__".r""*' 
siřevfíci, kteř{ P'cházejí ÝýhŤad'ě z pas-

ll, wri a"t."'i''"vá'rli p'd]-e Kulta (1947) a štěrby

ianorl " n-n'" nomenkfatuŤa pod1e Hůrky a Něnce{19Bo)

, a"''r1" (rnua)" 1ateŤíál je neproparovaoý u1ožen

''' u"" r"'auu' e:1tono1''gickéhc lr]dě1ení západoóeského

tl

nuzea Ý P1Žni.

- Přehled zjištěných druhů:

ffR Iarské bažiny

. Parabus gfabratue Payk.

hortensis l'.
lj_rúei Panz.
problenaticus Hbstr

viDlaceus L. .

coriaceus L-
aulonitorB ía

7 ex..

21 ex.
1O9 ex.

29 6x.

31 ex.

3 ex.

21 ex.

13 ex"
' I ex.

6 ex,

tr eJa,

1 ex.

Lor i c.ra pil:cornis (f . )

P Leros t ;chus ob-).rgopunctatl.s (I. )

niger (scha1l. )

re'lan.Ťius /'Ilic.)
n: gr: ta (F. )

Abax parallelepip€duE (P111.ét' itt.)
. Cqlaihus nicropterus (lurt. )

Pla tJ nus Íuli6inosLs (Panz.)
tromi us agl1is (b . )

sPF P dkovák

.]aŤ..ou. 3]abr-T ls PDy(.
h)rtens:s L,

. 1i nnei Panr.

I ex.

1l ex.

:11



Carabus problematicus Hbst.

violaceus 1,.

cořj aceus L.

auťonitens E.
i{arpalus fuliginosus (Dft. ) l

ri-rost-chus .bI'ngop-nctatus (F,)

nígeŤ (Schall. )

diligens (Strm. )

' s-z9sporu n"j'rodnotn-jsj 'e na']e? druhu _É"rl:''rs

fu1íginosus, 1 ex. tohoto poměrně vzácného a vícanéně
'ho'ského alŤ,Jhu byl na]-ez€n 31.5.i979 v zJ,mí paeti
' unístěné v silně p.diráčenérn poro"t,l liatet< s bpiratýn

travrratým poalrosteÍL v SPR Podkovát. i

Zajinavy je La,(é poměfn. velmi bojny Výswt dru)'u

caiobrrs PIob1enaticu6' kte!ý tvcří''!rakticky tieti{rr
' 'ce1kového počtu zjištěných exeÍnplářů. ve1ká většira je-
' dinců tohoto druhu by1a nacházona v pastech' kte'é }y1y

un:sténJ na suééich mísŤech emr!rcvých porosr,ů a j'jrctr
:krajích' Pouze f ex' by1y na1ezeny na ei1ně podmáče-

ných úsecích rašeliniště s bfatkou' 6 ex. by]_o nalezer.

v sfn Podkovák na okťaji borového lesa při okraji se'.
části rezervace' Ms.xinátní [)čet jedinců by] u tohoto

t_uí], zJ'.:lÁn ! sY]pnL a ,sr:, ,ídy b '' ) nalezeno 'J kls:.
I[apřoti toÍlu je přexlepující nález pouŽe 1? icusů ]

'

L2

Lé 
'Ť.'l ex,

,- ex.
I ex.

1ex.
3 ex.

' 5 }-x.

1>Í'

ca'abus hortensis' kteŤý patří rrrezi naše nejběžnější

'ástupce 
lodu cařabus L. a téněř l.p]ná absence d].uhů

PteÍosticbus nig.ita, Pt6rostichus dili8ens a P1atyBus
fu1igínoaus, které aa vlh\Ých' tŤLočá1ovitých bio+)pech
patří nezi dominantní druhy střevlíkovitých.

celken tedy bylo v obou rezeŤvacích nalezeno J63
ex. cařabiaiů 18 druhů" Vzhleden k řletradič!ínu způsobu

sběŤu zjištěný počet druhů není jistě úplný. Je]ikož se
však na sledovaných ]okalitách zatíŤn nikdo systenati(:ky
sběřea br.uků nezabýval' &ohl by tento příspěvek s]^užit
jako p1dklad pr: ptrdrob4ější entomoLo8ický průzkL]'Ť.

Z:: r::l:llt:esls
Autul hat in Jahre ]979 _ 198'] j. dpllilÍca !:r<r._Á

bažiny'' 'Jnd. ]'rsc P jdkovák', )8 Carabiden'ÁrLen gefunden'
Intei essaate Íunde sind r'or al].en 1 eÍ i1arpalL]s fuli_
8inosus und L27 ex' caŤabus probfema bicus.

LíieratuIa !

Eostička l'l' a ko1", 1971: chré{něná úZ.rí v :jápi]doěc:kéB
kraji" {ssPPcP Pj zeň,

i]ůfka l(., líěrrrec, E., 1.950: 
'ie 

LaufEiíer- von českoleská
horn':.1a Jol ", .r..:o.," -
Boh"r.0c. L12-n, -oo .,'l: | .

Xult K.' l917: ']''' r ::".'-_ bro ' L .'|.J' "r oi ;''é
C s{osl ,"ns<e r F .. -.J. tt ". . - " .o o' a: ti

, př'r lčLJ c .0: oo ' % -\a '

I.-|a P.' 1oql : C.rr] é..a ./ 1- !r ' ' .. or' - Sb rr'k
, přír n I.' okr m .oI': !p '.r_tě'-'.r 

l 'l9{5: ( l ii cL: c ._-b _

]'," , '- o\ 1''k; .eo 'o' i{y r _-| 'nJJ' 1 u7eÍ:.
I' tribus carabj n:i _ Éntcrnclosické příručky č.19:
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1-28. Praha.
Tqrin B.' 1981| ProyisioÁa]. chéck1ist of thé Europgalt

gríund-beotles (ColeoPters': cicilaelidae & c{.abi-
dae) ._ utl}o€Ť.Néd'.Ent. VeŤ.' No, 9. r\ústeŤoalaBi

r"'1_!{Ji, 
-Žáiuaoreské 

mrrzerrnr, ontomoIog-ické
leBlavínovs 6, 3o1 )"4 Plzeň.

l


