
Předbčžná zpťáva o stí'o.,''|ících ( coleopteaa 
'caťabL 

dae )
s-Lall1sel! z uze]ljl UĎĎr'í
leŤicht iibéŤ 6ntorío1ogi6che hrŤclríoŤschu[g der salzge''
b e-e:1 aLrf der G(bjst dcr C:S.'.

St . rltrv -c-edikL

Y lctech \962 - 3i lsme proYáděli falJ1istickJi !Ťů..
zkun střev1í].ů na sfs.nislšách jižního s1ovenEka. v tó'ij.
zpťáYě chci entono1ogic]tou veřejnost st11rěně infoŤIj1ovJ'li
o ÝÍsledcích naĚí !Ťáce i o dosaÝadEích z:ra:l.ostech o
Ťozšíření E1anoli1;ých stžeÝlí)ri na území čssR"

střevlíci jsou če1ed'í s refatívně bÓhatJ:n zasto*_
ponín slanoB:itnj;cb sŤrrhťr. ?r caa sao našich dŤuh]i (bez
lŤibů ct-Ťsbi i a cych:iDi) je t3]ío,'Ých 24 (piír:dr" 1
viŽ dá1e) t.j..e3i 5 ' . střov1íc1 jsou 1 ijeledí (poÍt13
abso1r]tního počtu jedinců) na s].arúsLách lcýantitatíV'č
jlejýíce Žastoupenou.^ z ostatních ěe1edí se slanor i1rťni|
zástupci jrnenuai nalrrátlrově např. stérpbylinídae ' 

Hetef}"
ceťiala€ ! Anthicidae. zástupci jnenovaďch če1edj byli
sbírání jen příležitostně.

]rlezí 24 (Ťešp.26) sIa!1oríi1nýrd dŤuby jsou jak h.t-'
lofilové' tak ha1o]riontL. Jejich přesné zaŤa"l"eií ie
ýšaL v někteŤých případecb pťob1enatické" vřtĚi.á. t-!c]]'
to dŤuhů jsolr ÝýboŤní 1etct" Pii svýc]T dlo'J]:i:ch pře1e_
tech (např.nezi vnítrozenskí-riÍ Elanisley e l]ořskjŤc po"'
břežín) mohou dočg.saě pobývet i !1a ]-okalitách neslan"ích.

s použitítn 1ite:.at!rŤy i d1e v].astních úÝé.h zjíště'"
n]ióh 24(resp.25) dru]rů J3€rú Ťozd'ě1i1 na 14 halobiontť1
a 10 ha1of11ů.

V čochách 9e glaniska lŤskytují ve1ni vzácně r1a
p1oéné ncp.třj\ich 1okalítác]r. Jso.l 3oustředěr_a !řede-
všínr co otrvodi česk;ho Střcdo]:oií, v dlolnín rooh:{ e
rIÓstéaké nánŤd- Řaoa těc'lrto niÁŤo1okalíb se r"ac.-: z:
v intravÍiánu obcÍ. Y !1j_11u].ogtl ud€ by1a s1ani6ka zřea"
ně více rozšířená. Po botanické étránce jsoLl Ještě í
dnes některá z nich po4ěíné Ýýzlauná a hodnoiEá.
:---------------
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Nejhodno*nější lokalitorr 2d6 donedáÝna bylo s1araisko
Ý 3y1anecb !r }Iostir. Dn6s Je již d.eÝastoÝáno ýýttavbott
p&ne'Larny' ťi]ed JeJ1 vys'l!,Ýbou by'Ll _'leJceďr< Jsl cesř
tohoto úzení přc!:sena na jinou 1oka1ítu. odtud taLé
pocn.'ze'']]- Le'cÍ ']eoLr? n? Loz:J l.e]ÓolonaA'cIl 9tL'ev]aLJ
z čech. Jed!á so o ně].olik jBdinců dJuIů tryschirius
stŤ!_ilos'ls Dej. a D.c}ra]cerrs IŤ.' kteř{ zao by1i tra]'eze_
nl v Ěcde.Jt,:cn a sed.lrdeJátic:l 1e"ec'.. 'Jol'(: t:ch'to
dvo.! d?uhů 9o ý čechách vyÍrlTbují d1'.' dfu}ry helofi]ní.
Ánrara oo4ve::iuscula l''iroh. se sén rozšíří1e ze zápe"d'ní
]v]'or]ř. oridl'rjc dŤ'hot'lá 5t3' ovJš'é (ru 'itě' vir,icé
a Dod"). v Cochjc]: so vš3'' aa|'J ha]o:'_'L llcpro:evllje"
DJ"ul " hg'lo.jl - ceph31orlLo].us ccp úlo-cs I_"et-!. byl
v n:':01ilr1 c-. :_a']e?e1 n- stcp] íc:l biotoIec'r ce_\J].o
sti-cclohoŤí" zde snad jdé o zbytky polulace 

' 
]rterá dří-

ve Bídlí]-a lla s1aniskác}r' a ilterá po jejic]: 1i}.vj e.lcí
o'bsedila njhŤadn:a b1otÓpy' Á nalogii k toil''rt o jeýu lze
Eajít 1 nezi ro3tli!ÍlĎi ' }.cy obllgátni halÓfyt - !]-an-
t18o }r'rŤ1Ťí.''e ]. mísTy osídfujc 11p1tí sl,e l :c' ko')c'1
Čcského ! tiedo}'ořj.

jlc J1!l}.l . o'Jv''l rde 3Jan_Lo:_á Je:'tc v nedcvne E__
nr o:'rí bJ]a 1oroir:ró ho;nš c na vitšícL1 p1oc:ťch' ._éní
dnes situace o nno o 1epšÍ ne) v Čechjch. Ješué v ''r'r_u_
lón sto1utí existovi.13 v ot_'_-Lí Íooy1í, čoiče a lere-
zína souetava slaďch jezeŤ' po jejic]iž březích by1a
ho jt1ě ŤozĚíŤena lla1ofi]id rost]-lnná spo1ečerlstva. noz'
sá}r_1é néIiořaějd úprawy všalr 1tx.rtlonaly ].oneo těnto b1_
otopr:.m p}otožo s1ané půdy na jížní lioPavě (solanóeky)
jsou dobi'e zúŤoů1ite1né, jejlch přeÍiěns, Ý pole by1a
téreěř stoprocentrtí. V současné dcbě zdo exištuje jÍž
je}r něko1iL qízna^úně jších ].oka11t s1at1oni1Eé ve3otace,
Již zěástL degraťlova'né, bez charakteŤistických Jlhoeo-
aaÝskiicb lra].ofýtů - salícofuia heŤbacee ]'. a suadea na-
ritina I.;_1o].;rily Plácky u vs]..Nénčic 

' 
znpo'gJá u čej-

če' DobÍé Po1e a s1ani6ko u NesJrtu by1y whláše'lry chŤá-
něn1Td úzeníul.

Jíž v lrinulosti zao €ntoÉo1o8ioký průzkult zac4yŤLl
řaalu vélei cerurých dnrhů. slaEoEil&í fauna střevlíků
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z MoŤaýy je dŤuhově lo1atlvně bolratá' bohatší než ý č9-
chácL i ]3á s1ovonsku. význs.Úné jsou předevšín četné
ná].ezy haIobion'ba /lcupelpuš €1e8an6 DeJ. í JednotiiTó
ná1ezy halobloirtrrích alŤuhť1 ťodlu Dyschíriug. odtud ta}ó
ex1stují pŤYní úd!.jo o Po6onlr6 persicug peisonis G8L.]
c1iYina ypsl1ot1 Dej.' ]enbídion neťesheíúe]:i l]iil1Ó a
d..1ších dŤuhů.

l{a sloýensku jsorr s1aBé pid;r solrstŤeděny pi'edevií_-r
v Podu-najslré Iržině ! zčásti 1 v lotisské nířl'lě. ojcdi_
n:Ie poioD i ,' Jo ťlíny' 7 :(oi- j''ác:- (n-p'''] iv.'' !"t o1
r.. so:ii) 

' 
''Je vZn_L:í-LJ v oL]asLi sil:Vc.: ýi.v''r: 1-o] s

vysoLí16 obsahcu u]úič it a]1ů vápnílru" T z}rtéc.erx Le )r11i':.t i c'.
ltý: porLěr.Sra v těchto gtlrdenýcl'} }iotlr'.]lác]1 ne!L1jí tytc
zřejně větší význan 

'Ťo 
šíier.í převážně i;crfondlilí s]a-

noni1né entonofaur\y.
v Podu[ajské rrj žině jsou slalli.ska roz1o.1ena i1cŤo1"'

noněrně v něko1i].a ob]-astech. lÍc jv]ízna]rrně j ší Z r1ich jc
''' ^,l'i : ezi řekl-:j ]'itŤou a v':1e '' oc Sládeikc.c'. :1 j''
po 'ioui ii !'y' dá1e vJ'ctodrrí ě:bb ži b':ho o.jtŤoYc' o'
bl:sl . ez'' lío' jfnen a 5'Yůrovcro a šiŤ:í oko1í L1]e/rllé- o
]Jostlr !]a sever od štúŤova. S1aaó půdy se zc1e Ýysl.Ýtui:i
níBty í na rozsá}ů]i-cb ]r1ochíich' ](teŤé v njnulostí by1]l
ýětě1nou pastÝinaní. ?ůdy jsou převážně sololco?ého
chaťaL'tcťtl. 'i zníkaií ze solonč:]kri Yyluhovj'nÍÍ šá5ií
nlneťá]'ních i or8en1cki-ch ěástic do spodrrích vŤsteÝ
profí1u. \trŤchní hoŤízo}rt tak zťrstá.vá téněř bez h'. xrrsu.
Pro l"rr1turni rostlíny jsou tekoYé půcy ve1m1 nevhodrré"
v letních rrjsících; }:dy so z těchto půd vypaří ve1ká
óást vody, pťlťLa tý!ťlne a rozpulrá se. ltra poýrrcbu se obje_
\'uje šedavý poprašek so1í. Iiultivace těchto půd je ná_
kla.lná. fuoto so až óo nedávné do'bý zalo slanisha rac]:o-
vala. V souč.'srró době Jtsou 1o]Ca1ít7 zoráq'l zaBtaÝěny'
zalésněíy lrebo zneho (]noceny zeuě riělský'n o dpadelo' Dnos
Jde proto i na s].oYensku jén o fŤagněnty pllvod.aíoh 3o:_
1oh. Jon rrŤychloná ocbŤarra ne jhoe4otně j Ě ích 1oka1ii za-
brárrí úptnénu zníčení- Jen za čtyři roky p}ůzkunu bylo
zniče.Bo [ě]ro].ik cén}r:íc]r 1oka]it (např.oěko1íkahekta-
Ťová t1aná ].ouke u Do1ného Jatova' B1t4iska u !drrž_

I

I

I
I
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ly a sIaná step u okoliěné &3 ostrově)" Á ktlvní
sÚ?soP však jíž stačí1 někteťó ceíné }oLa1ity přípra-
Ýít k YJhlásení :a sPR r_obo cH]l. /e 

"an.'Ijns'.énu s1._
n1sku tak Ťychle !říbudo BúčsLé s1.1'rislro 

' 
slanisko Bo-

kroš u Iže, Btep v Tn'Ťdošoýících a ropčen6].é j]_"Lanísko 
'které jo zbytken Ýe1kóbo a jed'iného vJíznannóho slanig_

ke Ý PotÍsské i]íž14ě ! LtoŤé zřejmě býwa1o vťlbec nejŤoz-,
sábJ.ejšín slanisLon rra laš r::: úzenío

s1anísLa' sloýenEkých nížin-ne jseveŤně ji a Lé)zá-
padlějí vyBunutó \'ýbě Í].y lrontínerlt-.lního centťa s1a-'
]lÍc: step'L v Jsbt '|sou \Ťott sovcts\ Ť : _1d' J"sýv'"] 3J1-
Jlislcům dŤuhově botanicky 1 entonotog1ci.y chudší.

Botanicky jsoB s]-ovens].á s1a4íska. dobře zpraco-
ýána' Ť tol]o 1ze d.obře vycMzet při e:1tonologic!:én průz-
kulru" trÍají cbera]ttera Btepí s doldna4tllíni traYa:rri d?Lr-
hů T€stuca lsoud'ooÝina' PholíuTrrs pa.nnolricus a ?uccj--
:]elía disio-ns. Význarrnýrni druhy 1' těchto slolcčenstÝech
jsou i '4'Ťtemisia Íúonogy]ra ma3itina 

' 
spo1ehfiÝJí i!ldí]lá_

toT sihěji zs,so1e.Ifch pť,a' jitroce1e ?lantago úarit1,-
na a plantago tenu'iflora' dá1e itatriceŤia c11e!r,'!oni1a
beyeri, místy Jeěnen lloťdeuí byíi'Ťix. 1Ía Kaloenírltkén
s1ar1isklr je Ýzácrí1T,inc[1u''l 8Ť[o]-i.!r1' a3t].y A steŤ canus 

'Ástea ppuíctatus a Astor taipo1lrrm 1 da1ší ob1iaát}ri
nebo faku1tativtrí baloťyty" lÍe jŤ:íznačiě J ší Ťost11nou
61oÝeÍs]rýc1] slatrisek je Ýšek bezespoIu canplrŤosi]ra
annlra. 

' 
kŤe!á se vyskytBje na nejs!.anějěíoh půdách1

,nŤo!1o togaclry pŤ' LzJ(Ll'l1 s.L:'!-lso]( p'l"ol]L1a' cty_'1
roky oÉne!]) t]ěXolili]oer1n]'cll olls'lllŤsr lío' a:'JcJ' oo dub-
na do sŤ!na. výzkuau so úěastr:ila řoda entono1o8ů. za
všcc u]y c4ci Jroerlov.t P.;]J1irscd€ z LovosicI J.:'lejkR-
].a z litYínov.! 

' 
}I.}'lantíče 

' 
l.Koloničného 

' 
K.ofszu1i].a

a J.stanoÝského z ostŤaÝy. Ce1ý průzkurn také gloaloÝa1
jeden z riedllích odborrjk,i a znalců ě€1ealí cafab{dao
J.Pu1píjnt kteŤý nán ooskytoval ocnné 1ády předovším
k metoal1cg sběru.
MatoŤl_ál| ktérý Jsae ý průběhu ětyř
a moŤaÝgkých É].gnísok nsshroloáždLli
ž9 Děkoljkanásobně převyšuj c dosud
!oí1nJ'ch stÍeÝlík$ z ce].é čgsR.
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Let !e sloÝonských
Jé tak poěétr$i 

'aná'!é Bběry s]'ano_

Při Eběrech j s]'e pro}lŤ'abáÍall' poí]Ťost a ŤoEt1i:]né
zbytky' wš1g.pávali a vyD1achoveli Blané ba]rrro. sÍryko-
Ya1í JtÍ]e jen olrezeně. Neosvěděi1 se 10Ý na svět1o eni
pou';1tí pastí. NeJvíce llatoŤiálu jElle získa1i E b1í2_
l:o:1i \.oťI' : b-:í'rr,L'c]l Ťj]:'-ov:ich orosb:I z \1iť::'ch
Ju' 

' 
t'11_'"* 1 z břchů p' -'o:ickýc5 vodric' p1o.t.
ze čtr:r/lcti daubů halobi.oDt!1ích střev1íčků znr:.l;ícir

z rri:,šoho ťrzení j.:irle jich zaŽir:l:re.qa1i cellie].n avaÍácj''.
všic].id ÍIoii!! }i..]-obionti (s '/jJ1d.ou hojnéjěího v1isL;..
tll Ácu.!g1p!rs e1egans Dej. z .nó]!olíka jihonoraÝsLý_|l 1'o'
kalit) t'yIi uváděni jr!]'.o r':ác::íl vc1ní vzlicn:í nebo nc.:;ll'
1elůi.'ě proiráza}'}í..

,jr'.-:: byl d}.i:. / ^u. r J 
-L!. etc6cn.j icj. ls 1o1 ..

sku jsri]g jej 2jisii1j lla o3,.r:i. lo1;a]itácb' věíš-.riou ] .]j,
lč { la jedné by] do].ohcc .1onínantnín dťu}ern]._

většr: pcče; La1obio:itníc]l c1r,úů jc v Ťodu Dy$ci]j
Í_:L-.]s" všech !št d'1]l]1i bJ'fo D' nís c.o}redár/1a poi/a.žoTáa.]

'a 
r/elni !'zócnó :lcbo nelotr.:zcnéo DJ.!rrlrjŤjus c}É] c j]Li].

r]r" byt 3jiětěn n.' ]ri';Í j.o]:a:Lj.tách. v soť.č.sliJ době a]e;
Lze ozr'í!ó3.b ja]ro dÍ-li'| :l:-. přísluřn1'ch bíÓtoljech bojqi,
'7 1o]:..'']'ítě i|]'ýŤaoĚo7c. b:\'] spo]'rl 6 d1"rrhcirl l'c'.i;)a]ipt1s c]c
gírnš ]]oj. ne;hojněj!ír1 brculren (v příhodnó c1ob; sto1.]'

'. )
i'a s:l_ovc||r].].] v,'_ l)r'| j Ě i ]r]'_r- D]:g:hi].iuE si,1'linoÍ.us

Dej. , L;']:|jbo jE.:c 5):ij:afi" Í;]tšiíolr jl.drr'oi].:7ě 
' 

ra 4
]okalitácir" i'Ia, již]rí ]]IoŤavě ' ač alli zd.e !1ení ]rojnějť]í,
přece jcl k1rent1t.ltj.1'|1ě !i'?.'J.'Ěuje !" c\a1ceus j!-?'

1I4' morro.'.sk}'ih .. sfo.}e]]g].:ích s1aiistácj1 še přckva.
'piVó 'r i''Čl 'IJ:.o :r.,i1r''tc_-.:Ěr ]ys1:':ť'.':' .1r.:_]'_'|- '':]_
''e'pravd;]po.iol]r1é' i]e i:rá pod.ob.ié potŤ..vlri j1í}o]r_J j'.ll.
větší Do.'1alcel1s :, ]]"s trrl.ncstr.r a by1 ji|i E 1oL3-]it vÍ
t_l_ačcn" Všechlry iyto a'tr]rr-h} j šou pledítory aě}:o:] jLE Cl_]'r,

hi dratěíků Ťodu 3feliius lll:]rlh" v pog].e.bí c1obě byf ]]l
sg.:l.inug zJištěn jei na dIcu s1o\rens1i]!cb s1ani9](:ich ve
třec]r exenplář.ích' na ]'ÍoŤaí: jíÍ d]'ouho slrírán ne_D}-L.

Jod.íoho z r]ešich nejvzácíějůích dŤrrhů rodu _ lbF_
c}LŤilts oxteilsus Pr"rtz. _ zrrámého jen ze aÝou sts.Ť:ici1
é' Éttypíckých ná]'ezů (_'ře\ řeky) ze ílovenska' zjisti-.
].i jsrre v devíti exsll?lÍ:'ích c t1k jcj def'nj bjv]d
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potvŤdír.i p}o faunu tašého úzeBí. 'Jšec]x1y jeho nálozy
loclr,j:ei í z jedínLj 1oLa1íty

''?v'' ' 'o na, c ':zcl]' jé JJsc'Iirr!'a o]'1si'1' s De.'c
ú:'L: ' .' '/ n''.::'''' o:i'' Ja ''c'' :J'ol ' '!: n' -j' i:r

o"t'.o";, i.t".l .poh! 3 lleusícd1eť sec tÝoirí ÍcveŤní
}rteiici:!'ozšíi'ení tohoto p 

'nt 
i c I! o-ká s ]-'i c} é ilc c]TrrLul

..Iojně b;Ý1 na] ézái dos!,'d ne spoleh]j-.Jě doloieď
&1jL]:! .A.j'",jsociacty1us }roecilo1deé st. i jistili a sne jc j
na t'ivo"l lolLaiitách. Je to drrů nú1,ac1lý, kteŤÍ byl z:lám

liejb1:íže ad lileusiedleŤ Soc 1. ;ei.ous]rt1.
''y_lc.:_: J]i'no__'']1; :'od ?'jjonus :'c. ;e u rás J'o'

'l .}_liv' zas:olr|en C.\'';:'1 d ''L' J ! s bc;n' já\ J v sou6eú5' l]l r
n1 ,-::]i''(1 ^ IJolo b"_: i_ ' ajeŤ ''' . "'1r1t PoFor)Lrs
pcrsicus peíijonis cgb! se ]-iojllě vJ'skytu'je 4a avou s1o'_
verrsLých iokaliiách' z daiší jsou zrLé:;q til'i €ÍÉ stalL
šího data. Z ]loTavy je dolo;en ta].éo

Da1ší druh ToC1u * ?oBoJrus 1urÍdípe4nis Geť. Je
!od.t""'tně vzá$nější. zLálry iBorl zatíÍí jen dÝá kusy
oaler.c 'i na sl"rjsl:r" 'Yor.t.j r ich bJ-1 b:oul" ale:1eE
t é1 olj'' rjt rra nalJpis'_;0! st:.l ovištj _ b]e"u íc]'J :?e

s1oveirsku Í na ].[oravě.
ve1ni hojÍJ'm ha.1obiontoú' Žjiětění'r]! Ýe více ]'o-

kalitách ?odunajské nížiny' b]lia L !rár& paeudoÉtaenua
Kult.' llteťá se svím rlýs)r]'ten váže !a slanonílnou tfá^
vu fu'ůIru Plr.ccinelia distans, íe literou vy1éŽá a dá go

sn3dno c]yLctt lvljštc z'r sou_mŤc'(u.
U daišícl dvou d]"u} i nel' zatí''s zce1€ ýyjaEnĚn

ac::]ch v1leh k bioLoou. Jsolr prořo zatíl: zaÁzov:-lly
ao]oo"'". Srírr 'je (podle:.olnatl:i o Ý,:3'Jtu na naše-t
úze;í) řac,ín nezi halobionty.

it'vrrí z nich je stenolophus steÝeni Kryn.' by1
u oás popr'vé zaztlamenán až po dŤ'i!]ré sÝěl'oÝé Ýálce.
Později iy1 pfaÝldelně sbírán Ý okolí záčie]u Ý blíz'
Lo''t-L v'ýv'Ť1óé': o uh]tčítenJ ýí:' :Lu' Zjis1j_fi Js']'e
;ej na ávou cal'''c slaJ"js\ác:'' ' '1I:: louŽe ojadinj]'o'
Dotua není Bváděn ani z nakouska.

D.ul"ým le ?LeŤostlchus ]éonis: Alf.| "lale:eJr-ý,t3-
Lé teprve po 2.svéL.váIcc. lla €13':is:(ách ?odl':1rjske n1-
žtny se .4'stytuJe llehojně. zíÍieé jsorr jeho náaézy zo

14

rrícb lo]raiit 
' 

kdo pŤ'vČěpodoblě přezirrruje, podobně Jalío
některé da1ší dŤ,'lhy z bažin.

' :;epoda:'ilo se ljísúi " oě_i lvái'l''' dŤuh :1ivj_na yos''.
1o:1 Dej. .lTezjist1li jsroe ati BeÉbidion ephíppiun ]ÍŤsh.
z\álné z ýeiri': starých sbě:ri z oko1í 3:atislaýJ. Je s-rýn
výo]lyter:r zÍej-né ltázá'n na rozsáh1ejší a souvitlejší ,1o-
c!ry Ela1isoli 

' 
Lt.ré 3e Y soDěe'sné době rra naěerl úzení

n( _. :-Jrr j :.
z dvanáct1 ha_] ofi:lních druhů stoJí za zmir\]"1! :aaj-,

ný v;is].yt |_];e].ostich!r'. cuŤsoŤ J€j' (více s1or,,_,ns1:ých 1o
lrar"it) a d,,a r'á)-ez! ÁcupalpuB sili'úŤalj's Dej. ( s:l.ovélr:]i o ) -

zaištění jednoho e:reilp1ái'ie naneaÝýř ÝzácÍého cepl]a1op1rc.
!1,.ls cephF"loto3 l.ei j,., o kte"éí již };rl_a zlí li;a v so,.r"
visfoÉti š ěeslí}.ni slanisky c ía stejné 1o:(a1i'Lě nale-.
zeného Á gonun atrat'-'n )jt. IÍíst)' bojné }yin cTu}y ]}'rj"
chirj.us cha1Jrbaeus gibbífrong A pf" 

' 
ÁcupalpuÉ acu1a._

tus sc'lL! a na sucbýcb s+€pích ]larpalus py6 acus Dej,)
iládlI]rou zatín zůstává T]Ígchir:ir'rs 1aeYíusclrlus ?ut1.'
který ee !.jsty vyc!:ytuje r1a březích podhorsl(icb to]iť''l
Ý !ížinách vi.-.t výhrac1ně na slaniskácb. Jde 6nad o Ja-
korrsl' ha1ofi1ní. ní žíníou fo?r4u. zjlstíli jsme jéj ve1",
ÍL 

'oJre 
Y1a Joolng nove to)ra'| Íe.

ooíIes g/aci]ís v11. j9 pťaÝide1ně a hojně sbírán
Ý jar!ích lrěsícíc]r na sj'eplích kopcíc]l Potisskě trjžiny.
V 1ét; bj.vó notcn V2?'cEěJt naQbázé:1 rla slaných okolnícl'
baliÁách. v Poc'_rnc.jské [ížtrrě a Éa jížní tioravě je Ý:,ic-
nější" $a něko11La t!ísteoh s]-oýélrB]ďch !dž1n J6me ta]ré
zjlstili pro slove.sko allou]lo nez.llámou A loaru. conve]aLus-
cu1u'l:I'sh. ]']Ía t{oŤavě Je 5ojnější a by1a jjž Í!a']-eze!La
1 ea půd.ácb néslan]Ích.

Nevyjasněď Ýztah ko s1ané !ůdě náJí Žatíld dŤuhy
Dyseh.lufícoťni6 Putz. a Bénb. neŤosi1€íEeŤi lliiil. Pn'ní
z nl.c}r by1 $oýěji nalezoE Ý Jedinén o).. 

'á 
61anisku.

Ťgnio ná19z noJx&;e být důlieŽér slanondlnostL dŤuhu 
' 

ne_
bo{ je jir'al udáÝj:1 ja](o obyvatel břehů většlch ]ek.

Belibid1on BcJosheiE€rí t'líi}]. je znií.D ze tiied!í
ÉÝ!opy. U náÉ by1 zatín zJištěrr rla jižní lroťavě a Ý Po-
tisgké lrjžinř ]]a 1sa!'ých půdách.

z čg16d1 draběÍkoýitýoh (stapby1Ínidae) jslie sbíra-
1í pět g1auoni1ných dr'uhů - nejče:Jtěii 2 .odu Bled.tus :.lnj'l.'
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Johoř ]'arvy .isou potravou EtřoÝ] í'CqI' 7 Ťodu Blschlfius.Ťyto d11':ry gé ýJskyTova1y s ]]a1obiontnínj přís_lušni*
ky rod'u DyschÍríus pŤa!:idelně. z lich Blédiris tt:i-
colnis tibstc a B1ed1rrB gér1rlanj'clrs i!gn. na Ýíoo 1oka-
litáoh s'-oo].u s Dysc]rir1us c}alcelrs !r. a D.střu'Eogus
Dej.' 3ledíus u1licornié GeŤil. potoň na jedíé 1olalitě
spo1u s D.pu'síllus Dej.' Lterý jé n'a. této lokalítě

zr]e jmě pŤedátoŤen obou.
lTa více aístech jsne oÝěři1l Ýiskyt d].uhu

?]rilonthus salínus Kiesw. a lla Je&1é elovor1Eké loka-
1í1,ě t '(é laledius balLicus ]o-. jako nov"' pfo S1ov6n-
sko ( nÁ}o11]: ex. ze'tíÍ] zn.í&o z čooh).

liové druhy jsríe baš1i i v če1edi Á ntbicidae.
Ántlricus dentatus tŤansdenubianus noub' je noÝý pro
čssR, .o. ''tlieus hufiílis Gef. Je nový prc'slovensico.
oba dřu4y se ]1oj[ě vyskytovaly na d]'ou sobě blízkýcb

a slarriskách js e nacházel1 i jínó pozoruhodné
dru{Y 

' kteló na slaníska nejsou Ýázány. Na rríco nís-
tech zdé by1 na1ezon 1osoŤožílr Pentodon idiote h"bst.
Iojní b'Ýli i gtopeí teŠai.íci rodlr Dorcad1olr, četné drrr-
hy ěeledí staphyli}aídao a curouiion1daé. z ostat}dcb
dšuhů če1gdi caŤabídáé Jsne 4a!ř. nášl1 d:ruhy! opho{us
diff1Eis Dej.' 0. obÉcuŤus !.' Ilarpa1l.rs cupŤells fastuo-
sus Íla]_d. r H. albanicus Rtt.' lI. zabroídes lej.. -Amala
chaudol.ťi iaoogíita ]'ass.' ninara eabulosa á .s.' Paro_
pLonus nacu]íco?nis Dft.' }$}1yg1oÉ'a aota11eBcenÉ
Dej.' Polystichus connexug cooíí.' ltel'ostichtts o1orF
gatrrs Dft.' ?t. takgor\yis cs.' ?t. chameleo'ťl i{ots.'
trebía hr&eřa]'1s Dej.' é mnohé další dJrr'hy této če1éóí.

Jl"ž z Ýýě+11 uÝeden]ich dřuhů Je ŽřeJeé' jaL oelrné
1o]ra1ity t].a4isLa !řeastavují. Dosud se těnto biotopúlr
'yěllova1i předevšín botaníci. Je tŤeba' aby byl proÝg-
d.orl takó Jejich éntono1o8ický pirť1zk'Jo na co nejší'ší
bá'i a tak by1y připŤaveny všechř{Y ná]-ežitosti k€ spo_
lečeuské oc}reně s1a:rlsk.

Zu saralre Í]fas sung

Áu1)Ť oŤFtattet in seineji treric]lt eine f)fo:na._
tíon iibeŤ del.r Ábsuch \.o}1 sa1z]ráÍe].n aus d.:l 'an:Llíe Cc],'.

J:ab:idae i-]l sá.lzs be1j'en der: cssn. ]']]s v'ar_Ťde vo'".Lcnnen c.]'
j)- Ýclr 23 bi.]:ieř 1n ee" čsll al1gogebenen ]lr'Len beé:]ai],
big'ú und ein. ganz 3€1t. í_Ťt .- ]]ysc1r.'-ŤíLrs pusi]'lus ]léj"
1r' ceŤ cjsia te!!€]efundeii!

ÁdřeEa autcla (Ájlsc}rŤífi' des'-l-Lrtors) !
í}r-q.sta4islaY ;enedikt ' !1zei, částt<ova 10
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