
Entomo1ogický'pEÚzkum okolí (anence p-Radnice /sohemiá occ.(6L41)/.
/Předběžná iníorň5Če/

V ší!šÍn okotí PlŽně p6tří Radnicko ke kréjině s poňěrně j€š
tě zachÓv.lou přÍ.odou '

0kolÍ (amence se vyr.áčuje p!otáh1ýni náv.šíni s homolovitými
v.cho1y /prúúě.ná výšk3.cá 400 n n'n./' na jejichž tenenech pře'
v1ádáj1 biotopy cha!akterU'|5tepnÍch rád'' a jej'chž svahy moŽno
pováŽoÝ6t 2a 'škslní 5tepi" '

Ná geolog1ckén podroží zdejšÍ krajiny sé v přeVažujÍ.Í nÍřepodÍlÍ horniny p.ote!oŽoika' PIekámbrické /aloonkické/ břid1ice,
většinou tmavě šedé vrstevnáté sedimenty ' 

jsÓu hlavnÍ 5lÓžkoo 'Při vět!ání se p1ošně de5kovitě až 1Upenitě !Ó2pádajÍ ' Břid1icejsou pŤosroupeny drobani ' Tyto horniny jsoU pevné ' ma5ívní a nají
obvykle kostkovitý Iozpád' Velmi Výrá2noÚ dárší 9eoto9iÓkoU 5lož-
kou jsou mocné polohy Vyvřerých hornin spility' JsoU to pevné
horniny' dobře odolávajÍcí erozním VtiVŮm. Jejich rozp.d je ba1V:
ritý. spility vytváŤí v norfologii zdejší kIajiny jiŽ zmíněné pro-
iáhlé pahorky patĎící do tzv. h1av.ího ''rédnicko-kra1upského'' 5pi
1itového pás0.

Předběžné entono16gickÉ 5bě.y pfoVáděné v předrhozÍ.h 1ete.h
dlá2a]y' 

'e 
pnlomDfaU-a Uvedenýc' bJolop! Je po1élně borJtJ' E) lo

orotp rozhodnUto /na 5chúll zpč'pobo("y c5'spol'e'lonoloqtc}épíi c5Av Ý Pl7nj 25'l].]o8e/ pfo\édÉL zde V pirštÍch '! 5'PrFch
soustreděný entomologický pfŮzk!m.

ÚČelen ptPdklédené předbé'né in1orrá." je:
- dosavádními ná1ezy dok1ádoVat á ŽdúVodnit výše uvedený záněr a
- předÉVšÍh ÚpÓzo!nit na Ýýjinečnost zdejě1ho Ú2dní' jehož přírod

ní podmÍnky je iřeba chráni't á za.hovat'
DosUd proÝádéný vý7kUn a 5běrý byl} pre!éi-é /áTPfPnt ná orL

hy z tádU colaoPt6re broUDi. l 7e vral oprá!a.np áná o9iLl} oČe_
káváL' že i v řadech !.pídoPl.řa - hÓtili' H.aélopt.r. - plo1Ll-
ce' HY^.noplata (Fofňlcoldaa - nravPnc_) d Ý ds1šl!' b' do- zde
ziištény též zajínavé poznátI y '

PředběŽné výsledny dosaVadníhÓ coleopieroloqi.kého p.Ů2kUmÚ'

z čeledi cal}rBlDAl - střevlíkÓvití již byro zjištěno 
'1 

dfU
hů' /Ivo Tělát: In lltt'/
z význeč.ějších možno lnenov6t I

Nobři. salilrd FAInMAIR
HařPdlrc slbcyli'dřict 5 oEJEÁN
aňaře Prlpa}íi kULÍ

Zpr3v.zpč.pob.čsE v Ptzni' Vl-vlI:]5-47(t988-89)



lasořéls ý€ll.Ť&oIltl (6YllÉNHÁl )!ébie cÝlxřinoř (LINNť)
cyii'dis axi Iaři5 (FABnIcIU5)
cyřl'dis .'9ulařis (6YLLENHAL)

Ná]Pl 'N€břia saliía lÁ'FM ie Že /oooeoqlafrcké-oÝ)/-2]ri' Mlsts ná-e2i joholo atlánlaLeňo dlUhJ v]í toijž VvLhodn' h!anl.i Je-o IozcÍlPnj' 'lÍÍÁLj
' - !jištÉ"É d!uhy z čeledi cuRcu!loNtD/t6 - nosatcovití předsta'vÚjÍ jíŽ 80 t6xonÚ. /Inq'stanis1aV 8enedikt: In 1itt./z dI!hú, které se řÍdce Ýy5kytUjí v ce1é Č55R noŽnr UVést l

Á'io'í řub.hs 5TEPHENS
fi achyph| o.us ol ivi oťi BEnFlŤycLi!s v.xl{stls FABRlcIUs
Ťyclriks Í.no!al is BRISoUIsibixia srb.l I irt ica nEsBRc.!Í ořřl'y'c&ídi;{s bař'tévi l Iai GRFN

DJ]5iíh.cJ 20 zopJ4_!h drU-] piedstavJ]e !y' !le!é še v 7a-padoČeském ! ráji vy5kytÚjí len ťídce
7d|íná\oU 'lou/LoL télo celedl '5oU terl|,o1-í noq.tLr' Ns Pl-.e-Šl l se t\to dl'hv \}sla!iJJí 'en velmr /rídld á nebo nebvIy do5ud /jj4iěnv' !lo -osaLct ]5oU !erFÓfitní á oleťe!Ují blotopy

'Lepn'ho !háralatéÍu |,n lroU zdel4Í bio!ooý c F a r a x t ě r i z U i l c l lá}o oř]l ad l7e Lre5L oruhyj sto'od€s 4yřocolIis BoF' lr'AN '
Ť?achyphloaus spiEi'an!s 0l MÁn '

/ BENEDIkT .1987/.

v -l\tPdU]í.JL' ovoU laápiloLáLh pÓdé\ár ofehLed 2átIm 2]išLé-nic' drUhi čeledt cocťlNa!!lDllé - 9]Jnéč\o\it'ě c'{tYso ELiD^E_ mandel inkov1tÍ.

qiedllaoáni pil5pevPl^ ]e poU7e rnÍolfár1vnl zDrávoL 5oUEtteděniPnlono]o9iclv průŽ.Jl bLde probÍhat c.d do r'lq.j' Proto.éoyl á.izpracován cizojázyčný 5Óuh.n '

Vorq"le9ťPr Beirld9 J_l nJf dle \ol]aJIiqP lnrormaLion' EnLonoloq'5che ..fors.hl-9 klld .cd blr 7Jt -áhr; lec] vel laUfen oar]mwurde noch keine ZusammenfassunO behandelt.

čechách VyŽ.ač!_
t9a1/ ,

11

CoTeopa.ta
COCCINELLIOAE

0l ' 5qDx!9 f.oÍlali5 (FABRICIU5,r7€7)

RozšÍřenÍ: Evropá ' A5íe 'Aphidiphag.
Výskyt: ZjÍštěn ná stepních pÓrostech V čéstech I

dovaného Územi; iídce' vI - V1II'
02. saynÍrrus'íi9rihrrs kL]oELÁNN'1794

R.2šÍření | Evropa.

Vý5kyt: Na okrajových borÓ!icÍch (Pix!.5 silves!ťis L.) v čás-tech sledovaného Ú2emí l., II' a III'i četně, VI - Ix'
0]. scyňxls /Pultus/ s"týfalis TliUNBEBo,1795

RoŽšíření: EVropa, KaVka2' 5ibiř' 5eVe!ní Afrika (TÚnis).

visl'}t: \ ié.Lp.h l'' II' a 'l' ']eaoténF.obofo\icíc- Pinks sily.stři5 i 'el e. \' |;
0a' Nép&{s bis íg!!.aLns bisi9'atls BoHEMAN,1850

BozšířenÍ: severní a střední EvrÓpá 'coccidÓph€g'
výskyt: Zátím zjiětěn pouze na s.tepní

dÓ!áného Území; jednot1ivě' V.
0'. xyP.ŤasPis !€PPlhsi6 (HERESI,17€')

RozšÍření] střednÍ a VýchodnÍ Evropa'
cocr i doph ág '

ve9etóci v čá5ti I' s1e

I' a II. 5IedoVánélro

výskyt I Ve sredÓváném územi se p.évidelně Vy5kytUje přede!šín
V čá5ti I. ' v částeÓh II. a III' je výskVt sForadi.kÝ. "eplá!'dPlný' ,'".') I' /]-ldgera.. cerni /vt L, polo"11 \'l - ! pDJre
j€dnotriVě'

0b ' Plety'asPi5 lul.otubÝo GaEZt'l]'-)FÓzgíienl: t.(opé' 'a'.á/, 5lbil, '_iednl
Výskyt: Žije na 5tepnÍ veaetaci v částech

ÚzemÍj iednot1ivě. V - VI1'
a1' Exoc)aoÁus 4ladřipxs tc Ia als L'N\F'l5EnozšÍřenr: .ale.rLti.Ll nh]:s+

Aphidiphag, coccidophá9.
V\5(vl: \ celÉn tlPdo\€nél i/-Ťl 

'l icÍcL Pihl.s 5iiv€sařis , !ied"rq 'ste.n1'' II.' III' a IV'; četně, V IX.
08 ' A.doÍia ýatiegat.a lcDElE 'l71l)Pol4lfFni oalFá_' LrL}d ob]"-l' ,liPonl 4lllld, nd'"



V'st!!'\d /lh l'' 'ráfo/i5tl'h ! le';' edo'"nPn L/eri'Ná _ooo/ l ' ló2.a 
"'l"'o'i'h';olo'''.'i;;;";;;'li_veslrrs l ' \ 'á 't-L! l' J l' ; r'olp, \

09. Api'id€cta obIiiBťala \LINNÉ ' 1758 ríoz51.en1: Ev.Dpó laVrJŽ. úaIá AsiP
Vi l! \" Ó| ld,o\\l boro\_ :!' Pix's-eLn ]' d -' \lFdova 'pFo lŽen1 '

Ia 
^da1id 

dec.ÚPli'c!ata (LINNÉ.l758 )

o.Íi;'in". '\ |opd ' 4.'é 'Éi"rn| ó.l||'"
l.-''t rJ o'lŽc.' 'Be|41a . J '\'Uzemi, řídce' V - VŤ

ll' Adali. bipýrclaLa (LINNÉ.l758)HÓz5i.en'' palearltrcka oblast.e'Pl' dnc Iká 
''\'lnr d 5 |Fonl Á'_ila'

qphidrphao.
V\_r! Né.l lÓn' lo!.-h ts s'provi '' .Fil'r. a\'" \ cjs-

,""n,li' 
jll a _\' s];dotán-no ii"'i 

""L".' 
"",-

ll 
"c:9:]l!éi]a 

sePrenP!'.!ata ''N\J ''l\Bro?s1lenl: oólPdLl _ -ld ooIJ'l, ind-e'

''"" ' """. 5'pdo\áňén J/ói|_ 'a' a sLpD jveo"_dLi. tak
" 

_i/''L' .'|Ó|-. a 'e.l-h' b'1/a_n oet'j" ''.i.]'/í t' 
'Ctataegus 'jp!oli' ' '"i,". cosi i_i ."

'' t'Jlo.l._ boÍoti.''l PixÍs siI_
"o,.",r. 

u""ttt" \'r'r"h a I: :"r'e v - r'. 
_ -'

1']!.;_'." -" 
"_. 

dI'''L c''nPcl" --"o .'é dál'.h drlhij]sou lenená 5vahů ý Ěastech I' é 1I' !
Io1o!\''' lÓi 

"'"'' " ";'"::;:';'9":::ll' 
z'ň' i-fr' ''

' s::-.]:_"'l" ,iaghiíi.a ltD'INBA' |'l'.8_(
;;1'Ji;lj" Aslp' cp\'l'' \l'.!ó
Výskyt: stepnÍ st:noViště V čás1L7-n. 1\l Óp| i'J.n |'/.,::: I, ' Il' " ll''

o., | " ;,.:;r ; ; :. h, " 

" 

" :!. T ? 
].*, J"',.,,'.i.".".".; "",.,

:ii""i"''io. l"."';" ";;;.j'i i].:i :' ": : 
i.:". 

ťii' í"l:*IorD s]!'- lo rz Ji' |íd." "'.'"r p'"'.o"i,"' .'

ii;*iir"!"i.,; ,i '. " " '" "".. n"'.,' 
"neZ] timto.l.Úhem 5l''npčk

''i'tJi"i_""i"rtj'iii:;'i:l:"]:::"""' rodU Fořtica ná
, ,"::::::lt" qkihqkePukclata \\t , t ar!/srrenr pilearttr.ta ob1a.t

J8

šiivést'is L.) V čis-jednotliýě' V V1I

části 5ledov6néh.

Áphidiphá9 'Vý5*yt: v celén 51edováIém územÍ na rÚŽných keřích i byl!nnémporostU. Ná podzim četně zV1áště na okra jových bo.o-viciL- ! .ástPch l' d Il'
r5' cocčihkla queLuo lecíňPustalaLa (LINNť,1758)

RozšÍřenÍ : pa1earktická oblast.
Aphi di pha g -

Výskyt: Ná vegetac! stepnÍ.h fo.nací né částe.h I',II', Tl1.
á Iv.5ledov3ného ú2emí; četně, VI - lx'

r 6' xd!''oxia q14edÝ i purrc l a L a (PoNToPI0ÁN, 176])
RozšÍř€ní: Evtopa. Ma1á Asie '
Aphídiphao 'vý5kyt: Žije ia okrajových bÓřovi.Í.h (Pixys silýéstřis L.)

hlaVně v čá5tech 1., 11' á TII' s1edoVéného ú2eníi čet-ně' !I Ix '
|7. hlyttha oclodéciň'!ataaa (L1NNÉ,l7't)

RÓ2šÍření: EVropa. sÍbiř 'Aphidiphag.
Výskyt: Né ok.aJoVýÓh borovicí.h v čésteDh I'' 11 á IlI' s1e-

do!aného úŽemÍ ; řídce ' Vl Ix.
l8 ' sospiaa oblo'r9o9Lttela (LINNÉ't758)

RozšÍření | E!rÓ!a, (avka2 , Asie.
Výský'i: Na bo.oViÓÍch v čá5tech I' a II. 5ledoVaného úzení;jednotlivě, VI - vIII.

L9 . c aIý í a / Pfi py L a. a/ qrla ua ot il. c inlpýh c.a a a (L]NNť, l75s)oo7šíiPnÍ: Ev!opa. Váld Á>le. ka\!a/' sloll ' \)._Ód"] d\iP'
Áphidiphěo'
Výskyt: V celén sledoVaném ú2emí na keřích a bylináchi četně'

V - IX.
2o ' tá.tis oc.ll.aa '\\i']7\8)Folší l e- _ Erropé ' 

cjbl,, Jdpons- o '
Áph ! di ph aq 'Vý5kyt: Na ÓkrajoVých borovicÍclr (Pi't!s ši lv6srťis L ' )v čá5tech I', II. a III. s1edÓvaného území; iídce.VIi - IX,

2l ' tyllhespis scd.ciúp(nclaLa ,l l\Ní'l7bl l
nÓlšÍře-í: lr'ooé' lapáo-Í Á'rrld' Molá AsIPI líÝ_o/j 5ib lýicopha9i 7oop-Jo-predáar! ŤhysanoPteta t o.l''oph;9,.r]lriu)
výskyt: Předevšín na stepnÍ Vegetá.i v čá5tech 1'. T1' a II1'

sledovaného Územíj četně' V - vIII'
?7' PsyIIobota ýi4in!idlaopxncla!a'l lNNí'l7s8'

Rozší rení: p.IearkticLá obla5t '

Výskyt: Ná stepním pofÓst!' biizách a h1ÓhU v částech I' a II.
sledovaného Ú7emij četně, V - VIII.



z'' slabcocciieIIa ýígínLiqualArfp'scla !a ' .\Nr']'6]'Fo7:iiPnÍ: Evlopd. 5Flerní Á_rl-d 'Al1lr ká\"éz' Pel5re'
výskyt: Na stepní vegetaci v čé5tech I.' II' a III' sledovaného

území i jednottivě, VI VII1'

5oUhrnná poznénka
7jl:těníL1 l' ďU.] llJn",el préd5'd\Jle l,'\ x 7 cEl.o\"ho pÓct! BL d_L'ůřelPdi coccINELLloA€, e\ldo\dlich l ČssP
Po'L/L |ene-ll Uvádéné drLhi 7 hlPdrsl d |e ||cn !á7pb ná PLolÓorcké ooomrn^vplo''rFdi' "(dlJJP.eI le prev'áoali 5]'ne'l" , t"lá p_p"P!L l á-eÓó r5oJ'vázána

na .ťánoJ'š'ě \elo-eÍnního '!.p.'to cndl!}letL' 'o oooÓ!idé r Ia^tU.'že ortlkmi co"l) 'P dos!d prpvdl'é JoJr1reěo\á l nd 'é5lr l'' ll', lTr " lv' 9lédovéneho
a/e] '. né nJ'hz vÝsp JvFoenl LhoraLtPr o]Íroo'iho pto)lredL pievl"d"'

lá| do5a\adní \ý5'eolý prů/laufu UldlJIl, |sol /oéiqr 9i'fodnl ooonín.\Jtaao?i:' lesfe s.-oon) pos! ' tnoL_ FlologlLr"'j'v druriň' se tter\n: 5e |.jo"v západ.lch cechách se1kéVémé již jen zřídka anebo Vúbec oe. fu přiktadu š1!iéčko Hyp€ťasPis ř.ppénsis HER8ST je známo polze ze zdejší 1okálity, na níž
se vyskytuJe pravidelně a dosti Ěetně. Je to vyslÓveně xe.otelmiÍ srépní d!uh'LlF\'zde'5l oro.tFdI eono/.á_né .hc!d^iel '/Llp' Dé'3i d!Lh' PlatvhasDisIuLeotýbta 0r7r' ''e v n"sPl .rJ]r zndn oo|/é 7 'Ékol_aa mála dais rn'na'e-2i4t' Na -''a s" \y5!\LL'e lalP J-n sporaoi-.j á jednoLljve' 'P ťo !o\ae/ teol.
n_]ni .Lóo_ d|J N;pédné.lLnéř(o coc6íhélla 

'iaa'!ifí.a FEDIENBACnLn o\rD. 7"mm.F '' ď 'Ld l' zJisrA o DvoJ odlllcr o'clr!áLh' á 1Ó l;n
' J"dT! l'hlJ'e-' Nd uoe|! 'o.a]lp5e\\"l\ll]edÓsJoorévldel-e' :dyŽ
dne' ii'' ii.l' P' '\a 'd-' _'I re \ ]FróLh loBl-|o8' -Fnlo orUh na'é7a' aélne
5t"no/icté \)a' b\lÓ ŽFiceno Írta!idFlnvn Dolé\énln !FidoL z neoa_ekéhÓ reoiIn" /
l] po-'pdnÉ |'e_o!an\.h d!Uhů tJ'Pla!ytraspis luleórubfa -al / a c;ccl-nelLa haqnitica !EDT[\BA'H|p 5e o'eopolládájt UrrrÉ Vázbv. -FlteÍýt dfl-ln tr'á\e__.] ooJd'.AnÍ LéLhto -oIoslc'\c \/tá-ú ''e ldoo!l;bi JesÍé ddlsi.qstudiÍ a Výzkumo' Ná zdejších stanovištích jsoÚ dány podmínky ke siudi! a sle-
dováií Uvedených Vazeb'
_ PÓčet dllhÓ sr0néček zjištěných ve sledovéném ÚŽeml není jistě konečný.
5 Velkou prévděpÓdobnÓstí se dá předpoktádat' Že minlmáině daršich r0 l' drúhů
zde bode ještě p.okázáno. PřeVáŽně to bldou dluhy vázané na lthčÍ biotopy
a sténÓV'ště v ÚdolÍÓh pří pÓto.Í.h'
' .Áb\ lo"iiÍň.rrcl reolFse'IJlillT ".o'o!-c.F spolp_Pn 'tvo ieleoj coccl-NaL!lD.4€ ' o\|Ó nozrc plP7rt' e:utn. rc.w /o"jrJ'biotoF, d 5LanovistP

!p qtAs IclT.'d\' ' Lj -.rě'i| 'eji__ ch"'Jl.ler ''st;p-|.h ]dd1'd ''sl,aLních

cll8YsoÍa!. l DÁE

ot ' oř5odac'ré c€lasi (LINNÉ'1'58)
RozšíienÍ: Evropa' 5ibiŤ - od zépadní éž po Jeni5ej'Vý5kyt: Ve 5tedovaném úzení h1ávně na kVétoUcím hióh! na skar

nÍclr stepÍch v částerh 1' a II'i četně, V - VÍ.

o?' L.ňa /9r.l.l@/ n.lanopks (LINNÉ'l7'8)
FolšířeniI Evropa' severní 4lIiká' Válá AsiP. /ápéo__ a slled

ní s'bir' 5evernl cíná' Voaools"o.
vý5kyt: V ce1én sledovanén úŽehí ná travinách i ostatnÍm po_

rostujéetně,V-Ix'
0!.

04.

09.

06.

L.ňa,/o'lcňa/ llc}6xis (VoET'1806)
no2šÍření: střednÍ a vý.hÓdnÍ Evropa' jiŽnÍ čá5t 2ápadnÍ si-
Výskyt: Ne vegetač.!n pÓrostu v.e1én ú2emíi čeině' IV x.

oba dluhy přezimují jako inaga pod listÍm' suchou travou, mechem a pod''
zv]áště v čóstech I' ' II' ' III' a IV'
!obídos!oliis l.řid.'tat' ' 

L lNNí.l /\8 '
noŽš1řenÍ: jiŽ.Í a střední Ev.opá' sibiř' 5ever.í MongolskÓ'

cÍna.
výskyt: V části I' sledÓveného úŽemÍ zjiětěn ná břízách ó t.n'

kách ( P? llis padts L'); jednotlivě, VL
Lebidoslo'nis ltxň'€ťalis (scNNEIDER,1]92)
nozšíření: jiŽní a střední Ev.opaI přes 5ibiř aŽ do seVe!niho

Ka zachst ánu 'Výskyt: Ne trnkách (Pt nn€ paa(s L.) v částech I' a I1' sle-
dovéné|o ú7eÍi i Jednoti\ě' V-.

Labído3!oři3 lo'l9iřa'1e (LINNÉ.l76r)
FozšÍřenÍ: Ev.opa ' Žápádní sibiř.
VýskytI Zjištěn na ští!ovníkU (Lolrc coř',li.!la|rc L') v čás'

tech 1.' II' a III' sledoVáného územÍ; četně' V VII'
cly L ?a qlaa.lr ipunc aa|a (LINNÉ, 1758)
no2šÍřenÍ: Evrope ' západnÍ 5ibiř'
Vý5kyt: Ve 51edováném úŽemÍ 2jištěnB převážné V čá5tÍ I 'na břÍzách; řÍdce' V1 VlI.

Ťélo Tandelinl,a 'e nvrrelolilní' 
'FJ] 

lá-vá p-ÓdPl;\J l'.oj ' lf4efu|
rodu Fornice.
sam'čka snéší vajÍčka postupně po jediof,' (aždé Ópatří oČhra.ným obárem
stneleným z óásteček tfusu' 0 ton, ják tatÓ vájÍčkÓ dÓpreví do mráVeniště,
existují v ldborné lite.atuře rrjzné VerŽe. Larvá v mraveiiěti žije rovaěž
V ochrannéň pouzdlui kte!é si stnellje z částeček t.Úsu /scatoconchá/'
z pouzdrB jí Vyčn1vá pouze h1éVě á dvé pá.y před.Ích nÓh- ZbytÉk iěla je
Uklyt v pouzdře. V případě nebezpečí Žatahujé 5e iaÍva cElá a Vstlpni
otvor uzéýí!á svis1e pGtavenoÚ hravou /phlaqmosa/.
stadium lárvy tlvá dVé loky s dvojím přeŽínÓvánÍm' Během tohoto vývo.]e
p.ojde lárv€ ) insta.y' Pied každýn svtékénÍm koŽky a před přezínováním
UŽáVírá larva vstubnÍ otvo. do ochranného pouzdra Víčkem'
Názo.y ná pol.av! 1.rvy se také rŮzni - fytofáoní nebo karnivÓrní?
ořPd Ža'LllenÍn UŽa\lF lar\d poJld|o Lo\'e2 \l,lpl a \ pol7dr ' cF DoÍélr'
U nra\"r_i rooJ Foř'ica zr]i(lL' poo |é1ený Jlol pol/ora s fu klan' p.I



chvcena né sFodnÍ stlaně kaneni
V\llhlé l'dqo orolol5e d oÍolJzl polŽdlD o l\.1lP opucrÍ dvPnrs|ě hoJ-

o8 ' copLocďpha|e unitascíala (scoPoLI'176])
Rozšíření: Ev.opa (ňihÓ 5eve..í č'ást), Málá Asie, (ázachstan,

Turkmenie' Ir€n 'V;'la\' z ic1ěnd ná oÝ]_-'ér -L"orí1 oo_o"lU v Č.stF(' ú/Errr., TT. d -.t.i rrd!e. r' Ll-
o9' cop,ocepha1a Ťkbic&xda (LAICHARTÍNc,17Br)po.-li".i llz._. élrPdrI vřopd''d !;cňoo á2. DléclrL'v\5lvL VP 5lpdo\d'.[ Ú2ení qF \]r' /LL le v lecl7P id5tech i"ko předeš1ý drUh; řidce' VI ýII.
r0 ' c'yptocepLal!s cořdí9€ř (LINNÉ'175s)

Fol+Íienl: oo ov.P'"|.kF-o poloÓ!ŤlÓro' 'ttPdonofí !res 5tIFň.'Í rvÍopJ a Ba'};n á2 do viLhodni 51h'iFVist\t: ZljstPn'd -ío}ot\.- r']žl.h']aosa roslolc1c- v cástech I. a II' s1edoVaného území; četně, vI'
\l ' ctyptocephalýs disÍihgue'.aaš sc_j,l' lD'F']7o2Polc lPa:: cFvPl-. a 'lředni F\fopd' .'bir'

Ví!'\ l: /dLl- / |_5Lpn poL/é _d c";t' ' " pdovanéno LjzEmlnd b"iu dLh: sooraoickl , Vt,.
T2 ctypt ocephdl us bip'hctatqs'I'\\É.!/' 8

Rozši ťen1 : Ev!opa , 5ibl r 'Vt9(vL| \á.elen sIPdo\anén ťzPn,. zÝ].jste v částeLr l' é IIná bIr2áchI eetné- VI VTTÍ
) \' cryptocephalus 5éřic€ls'LIN\E,|/58qo/sjie r: t\Lopa, Slorr.Vi'lJt'N".e1dn -leEova_-n dlerÍ \ltlarTÉ Ý -ásteLh l l]a lll'\.ná Véle. 2irlvcn Íos!lin' p'"""'<i. r"iii;o-

!o\né2 tJlF nE ltě'Pns'!í: _hLd5-
taUr / x!r!ria,i ildce. v _ rlll

r4 - cřyplocéP}talls a'ř€ol!s sUFFRIAN't747Po/cJienl' Ivfopá 'nLno 1eveIrÍ iá9!i). na vi.^od áz oo LrálVi9lyt| \a }!e|.oU.'Lh Žitn\ch _Ó5tlinnjL- co Pos'Ť^é 3ýiĚ-RACEAE' v elér "'FdovanFn Jzell. ořeoe!sím nd.tánÓ!'5!ríh 5leDni'o ,řársll"rU '1'. tt' 
" 

ttt''; r,o""'V - VIIT.
]' ' cfyplocaphalýs }iypocloéřidis l lNNt' | /\8oo71iřen1 : /dodoni id5t oáJ.all-l_| _é ob]!5ti a7 po )!rFdr_'

5ib j ř
VýskytI Na ČeIén s1edoVáném ÚŽemí na kVětech ž1vných.Óstlin

co^'lPosl ÍeE lesrERlcE^El ' ?vlé'i; l"iii"oňrl,r_ ii"-řaél!!'' p.ede\t n v :d5le-n l'| ]l á Tl- ' ]''noll:_
vě ' VI - VII1'

], 6' c?lptocephalus yiolac€'rs LAIRCHÁRÍ1N6.1781co7šlrenl: Ir/-'J 5lrFd'í lvropd''é v(--od 7á5éhUjp E2

dÓ ŽápadnÍ sibiře.
výskytj ve 5tedovaiém územi nálé2án hlavně ná kVétoucíchje5třábnÍcích v částech I., II' a III'; řídcE' VI - VII

11. cfyploc.phalrs Pařv!lÍs MI]LLER.1766
Ro2šíĎe'í: od Velké BIitanie př;s EvropU a sibiř po (o!.u

a Japonsko,
Výskyt: zjištěn na břÍzách v čáŠti I

iednot1ivě. Vl - V1I '

sledoVáného Území;

|8' cflpLoc.pkal\s .o.tulé9ceas SAHLBER0'18]9
nÓzšÍření' re!ernÍ E\ropd' od linclá .d5éhLl" ná jin J)

pÓ c5sR a lal,olskÓ: i7o'oVd4á na'"7l.tp j.o_ l d
ná z jižnícl' Ká!pat a Pyrenéjí 'Výskyt: N. břízách V části I. sledovaného území; poUze jedno

tliVě, VII.
L9' ctyploc.phal's fual 9 i'r'.a L's FÁBFTcIl-ls, 1871

RoŽěÍřénÍ: iÍŽní á 5tředni EV!ooa'
Výskyt: Ve sledováÓém území žiie na bříŽéclr v části I

četně ' VI VIIi.
20. ctrpto.Bphalrs Pixi (LINNÉ,t7rB)

RozšÍření : EVropa. 5ibiř.
Vý5kyt: zjištěn v čéstech I' á II- 5ledovaného ú2ení, kde ži-je.a mradých borovi.ích; ěétné, vIII IX'

2L cfrploc.pholus hořaei (LI Nť 
'1758)PÓlšiře"í: l!ropd' Zapddn1 rib''

Vý5kyt: V ce1ém sledovanén ú2emí na vegeté.i stepního charak-te.u' zVréště V Óástech I',I1. a 11I'; iÍdce' VI - VIlI
22. cfyploc.phal6 f lavipés FÁBFI0IU5'1781

Ro2šÍřenÍ| EVIopa' Malá A5ie' ŽasahUie až do středni 5ibiře'Výskyt: Ve 5redÓVaném Úz€mí na .úzné Veoetaci V čé5tech I'.11'
a III'i řídce, v1 'VIII.

23. Cryptoc.phalrs viaaatus FABFICIUs,177t
Ro2ŠířenÍ: E V ropé 'Výskyt: zjištěn v částeČh I', II' á 111. s1€doVanéhr území

ná Vegetaci stepního charákte.U] Čétné' VI VIII'
24. ctyploc.phalus labia!!s (LiNNÉ 

' 
1761)qÓ/šířen': Fvlop",5ioir, Mo.ao lsko 'vi5lyt: /jršLen \ fáqtp.h ú/"ií l' á ''' no o||/j.'; l'oLp'VI - V11I.

2'' ctyploc.phalhs c&řysop s GMELIN,l78B
Pozšíreni: l7' '1-o.i'hodni ' /lÓpa'
vý5' \ L' \ó <leoolánén iŽerl 

'l 
|" \ .j'leLh ] 'výÓh keřÍch ( Rosa)' jednotlivě. VI _ V11'

?6 ' ctyptocephal\s í!iyus 6oF7F,l€77'
BozšÍření: pálea.ktické, sahá od 2ápadnÍ EVropy aŽ po ko.eu'

ná jihU zasáhUje do 14aroká, A1ží.u a přes MaloLÁsii do seVerního I.árU'



Výskyt: zjištěi v celém sledovaném ú2effÍ na 5tánovištíchs vegeta.Í stepnÍho chéIakterU; řÍdceI vI VIll'
21 - chŤysoŘela ceřealis LINNÉ.l?67

Fozšíření | jižnÍ a střední Ev.ooá 'VÝ.lyl: PIJvidF]nÝ \ý.lyL lelo rEnoelrnlv 2ji4ién ! cá.teuhI " ll s.edovaného Ú7pTi' V j!.rí'h 1esÍcrLh ív \],jednotlivě pod t!sy mateiídoušŘV, n6 Dodzim (VI1I_x)
četně na suchých stéblech t.ávy nad stepnín po!ostem '

2a ' chtysonela satí4l{ixolé'ira LlNNÉ'l75B
Ro2šířenÍj Ev!opá | sÍbii, Mongo1sko.Vi.'\r ' VF 5]óoo\d' ér U/prÍ 5e vý)!ytU |p hldrne orz\ , aralV-\ á oal,'d podŽiň i!'' předP'.il pod ^án"-é tls! vFoe(ace ! ad5lelh I ' ll', l_T d lV'i j"dnó|-

1ivě.
29 ' cktysoňG1a ýaÝiahs sc|ÁLLEn.t78J

Rozšíře.j: Ev.opa, Alžir, Malé A5ie' 5ibiř (aŽ pÓ I.tyš).Výskyt: v cRtén sledoVaném úŽemí na po.o5tech stepníhiJ ché-.akteru na třeza1cej četně, V1 - 1X'
]o ' ckťyson€1a 9.ňihaLa PAI|(ULL|1799

RozšiřenÍ: E!ropa '!ýskyt: V ČeLém s1edÓvaném úŽenÍ na
cuh p.?ÍoraLu L'); řídÓe'

]1. ckřysonéla a'{alis LINNÉ'l767
Rozšířeni: střední EV.ooá (na seVerU

dina\ipJ} Bájfl' Lu'.
nejÍ přes A]pV po B€Lkán)

žiVnó mst1ině (}lyp3!i-
vlIr - x.

2aŠahuje do jižní skan_
hIanice probíhá od Pyre-

V; l\'' V- s'"oo\d ér Jzell 7lli end pJl cP._ol' 1ell .J1Lr-
I' d b!ó lPlo'ci 'olné po -ere'u dneoo -a fPb:.L-ku (AckÍl!.a)i jednotlivě, VI VIII'

''2. chtysoňeta iae'ioptéla LINNÉ'r758
Rozšíření: jiŽ.í a 5třední E\/.op€j oko1í černého moře: Kas-pickéhÓ jezera 'Vi'lit , l-_Ě '' !'eoÓ!áaÉro jzeh: o!i o^rá l.npo ó Dod aora'\ ánPbo l' 'l' JllcocelP: jeÓnÓ ]lJe l

,). Phaeďoh cockletiae (FABRICIUs,t792)
RoŽšÍření: z á p a d o p a 1 e é ! k t i c k é , Evropá ňimo 5everní čésti Feno-

skándinaVÍe' seVe!ní Af!iká| Malá Asie'
Vý5kyt: Ve sIEdovaném Území při potŮčcich a na v1hký.h 5tano-vištích na rostlinách z čeledi křížatých /cRuclFERAE /říd.É. VI - VI1'

)4' PhdedÓh athotaciae lLINNÉ'l758)ool'í_"'_ lZ-r a strPd_l l vrÓ!ál l;pad'Í 5ib:l'Výskýt: V celém 5ledova.éfo územi při FotÚčcíČh . n€ mokrých
'lóno\'sll'h na 2l\le lo_ll..F _oZ!ázIr DoLoin]veřohicd becéabutgo l 'i ÍÍd' e, \ | _ \ |'| '

),

rdítprUi čFtnó' vIll - ]r'
36' setfrylassa lrdIérrsis (LINNÉ'176l)qo75íie_í: 7dpád"Í a slieo-' lvropé, éŽ po střed-í sIb.l'

Výsky1: ve s1edoVaném Ú2emí na po.o5tech 5 t e p n Í h o . h a r a k t e r U

na žÍvné Ťostlině - svízel (calliun ); četně' VI _ Ix'
l1' AisPella aařa (LINNÉ'r76])

nozšíření: od zápádnÍ části p.learktické obla5ti Vč'seV9rní
Áf!iky' ná Východ do Mongolska a TibetU' do cíny
za5ahUje ú2kým k1Ínen k Pekinu a Tientsin! 'Výškyt: Zj!štěna V částech I., II. a IlI' sledovaného území

na xerotermní stepní vegetáci; iídce, VIl - IX'

soubrnná poznámká

v dosud zjištěných ]7 d.uzích če}edi mande1inkÓVitých -cERysoltELID^s
pievládajÍ ty, iteré jsou Vázény na biotopy ''stepních lad'' a ''skalních stepí''.
Ioto přírodn1 p.ostředÍ presentují hlavně stanÓViště v iéstech I.. II', III.
á IV' s1edov6aého úzémÍ'

Dluhy mandelinek 2 .odů Labidoslonis REDTENBÁCHER, coptrcephala
lAcoR0AI|E d clr'lřa LÁ'aHAqllN. "oU Lha_"}lPr'1Tl_rp plo l}'e Uted' 'lá
noÝisle otLhy i Lé'o podČPleo] 'clytÝinde ' l"j: lel V"l'l
mii' saníčky opatřUjí k6ždé jednotrivé vajičko ochfánným obélen z t.us!. Někte'
!é otázky iýkajÍcí se potlavy larev a jejich ekorooíckých v€zeb ňa plostředi
! nem/ ce \ývl j 'l-J piiLladu drlhy 1 LodJ cly!řa AI' ÁP-I\6 soJ \á/án'
ňa rraÝenrgLé qavP'-.] 7 rodL FoŤni.a' ?t.';\ájJ do'o oterřPné " 'Pt" li
rá dálši r}lkun. oÓooo-- ie rorl i 5 bro'on'l d''h] / lod! ctyplocephalus
LloííR0í' V teto souvIs'oct1 p Llebé uoútdl' .r' 7é / -'llo\e'o pn-tU _'a E0
drUhů LohoLo lodJ /rjl.i." v assn' b]lo J') nd 7o"]-'L' .|"'or':li Ž]':'Áo
17 ocunJ. 9e!prs.p d _"l.ove reln: rLd'F F !! l!!rj c' at!\ CtypLocephaTts
co€ř!i6scexs sAHL8lFcacťypto.epkalus.lisLingrendys ' ''\' 0|c rÓ t

ve s'leohÍ ivrÓpA d -ín i V Č55F l_Z'_ h Jnlri q\_o Iou\|Í"'|' 'r 7dÓadoipcl6l
!laj. lsoL li'Ó 7dPlŠí -aleli5'é / dny .Fn 7p d\ol aá _l-' ]oLd- l / iidlJ
dlJ:ůn-.ále2írÓ!néicťyptocep}í4lisP4rý4I!sM.''|P
s Óběna předchozími druhy na zdejšÍrh skalních stepích' z hlediská Vý.azného
pohlavíÍho dimrf ismu je náp€dný cťypaoc€pk4l!s eoř9ihaaLs FABRlc1l]5
vyc|ytl]Ícl se st"plÍn' / \ld-t'' ad d"lln"l p ojo t'o'
ni l:dé'chára!telis1'í,a c}!yso'€la ceŤé4Iis t\\. DnPq _ 'p'l /o"'
nsleziště jedinou znánou 1okailtou, kde se ještě v západíích Čechách pra!tde]né
vt5l,ÝLL]e' steDni cháIa. 'el loe|i_ch.tdÓ.i 'i po!?l/J e !\'''' D''á'n''o Íl''l'
Iaísp.ta alta lNNr , lLeci 5e v]znJ'!jé cilÓ.;n óeoqidl_'} lo''''pn''
v němŽ sleduje určité d.Úhy trav, na něž je svojí bionomii vézá.

'z Lvedeného výčt! je patrrc, že zdejší charakte.'stické birtÓpy jsou Ještě
schopny poskytno!t ďolog!Čké riky iadě zajímavých a biÓlÓqicky néločných drÚhů
spo1ečenstva čeledi c}lRYsolléL l DAE.

cel.řuca {eÍ.cé! í (LINNÉ'l?58)
Rozšíření: západní čá5t p6le.Ť'ktické obrasti ' seveťnÍ Afrika 

'Malá Asie,5ibiř dž po Jenr5eJ
výskyt: V cerén s1edovanén území na porostech stepního cha-



UÝedŤé /]ls,enÍ plélÍ vÍél v p]-é lLie i pJo ostatnl lásjuoce Ml7'l
uosld pměrqř Žáchovélé 2oelsí 

'lllooní 
orosrrP;r ""r'á..e'oloo1.l e .oň:nk\ ne_en k pfe2iLr zde 7i_lcÍ.h drulů, €Ie j kp srLdll i;i'"h

vézeb -á soeciflclé přllod.. olosrleoÍ Pro!o le nU!né ?de l;i;;Ď'topv 7a' I ova| \ sours5nén qtavJ d c_ráni ! ieI
' 

? v,i4" NedPnÝ - důvÓdů jP Lieoa plohiolbrl elÓioo_cle r\Alenr \ lm 5mLq

řróllny prJvé lal. .élo lps}. .áJe' ]oul\' po]e, ribnJkt átd' 
^€řJšovaní; 

nic;nl chá'd'lerJ Lěc'to bJolopi j" 5lejnyF plorreíi@ oLoLi orÍ!odnlml o;na1'P;;''lécenj VllosfÁ ze]PrA' v!paIola-í sJcré lFqPtdce, ,-eaištov;ivoo a vy$Useni raŠetiništ'
' krds_c.}n oillladeT. LáÍ vede nPdon\qIenÝ /ásáh oo vy!é2e-ého ekosvstmu-jP .eoá]e!e idÓ]- iex) Beroln!y' zdP ná pf"tonu {oletí ;;ň-;ir;d;i;;'i;j-]'- 't novn'k dlat_' iobitrio pseuaacacia t''''ii:i"i];-pii"iĚi ;:;:;:;'_il.i-n'cF slrl': lod Jeho pdfosles vznirá ÓLfávP-J' et<oioqict'v roara"ce a ou<ra'

Llteratura
BéFPdr.l . .Ia8,' /a_inavá ÍélnJ 'eriLol'ích nosatcú.!qc' _I0NlDÁE' ňá qadn..}L' .Zp"""}p;.poÚ'lši';
Fljrsch |' 'l967: cocc1NELLIDÁE - Ma!ienkafe!'

LOhSE - DIE KJiFER MITTELEUROPAS. SANd ]tvers. kre ie l d.

In: Freude, Harde.
5'221'2]B- CoP.kŘ

Mohr ( H. 'l96!: cHnYs!MELlDAE' In: F!eude, Ha.de' Lohse - oIE kÁ-FER MlTTELEUR!PÁ5' B€nd 9' s'95 2o4"6o;;i;'_Ěi;"""' ř""rljia
lPijl l'.]cB7: Pilroěve! ' polrj.' stievIi]lá \ebriá 'Jlina FAlPMpt !4B' t o _ p o p l e l a . c Á R 4 B l o A l / r ."""á.tin i"'.:l.i''''z"piJ''l'''zpč ' pob ' csE v Plzni ' IV_V: 3-l

Ad!e5a aUto!á /Anschrift dés Verfésse!5/:
Josef suchý1 tř'l.náje 10]' ]zo og ptzen
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