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Abstract. In this paper the complete results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Protected Landscape Area and 
Biospheric Reservation Křivoklátsko (Czech Republic) are given. Within years 1962-2009 there have been found 2402 
species and subspecies of beetles (Coleoptera) representing 84 families. Even 2 new species for the Czech Republic and 5 
species new for the area of Czech (Bohemia) have been found there, these findings were published separately in magazines 
Klapalekiana and Acta Entomologica Bohemoslovaca. 
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ÚVOD 
 

Území CHKO Křivoklátsko se vyznačuje velmi členitým reliéfem, který ovlivňuje nejen místní klimatické 
podmínky, ale je i příčinou velké rozmanitosti společenstev. Na území takto biologicky vysoce hodnotném se 
vytvořily složité, ničím nenahraditelné, na vnější zásahy citlivé ekologické vazby, které jsou výsledkem   
dlouhodobého vývoje celé biocenózy (Hůla 2009).  

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách, které provozuje správa CHKO Křivoklátsko 
(http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/).   

 
V této práci jsou kompletní výsledky faunistického průzkumu na území Chráněné krajinné oblasti a 

Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Práce obsahuje výsledky sběrů od roku 1985, kdy jsem ve 
spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko začal provádět pravidelný průzkum, do roku 2009. Součástí práce 
jsou i údaje o sběrech před rokem 1985, přepsané z dokladového materiálu uloženého v autorově sbírce.  

V průběhu let 1962-2009 zde bylo celkem nalezeno 2 402 druhů a podruhů brouků (Coleoptera) z 84 čeledí. 
Byly zde nalezeny 2 druhy nové pro Českou republiku a 5 druhů nových pro území Čech (Bohemia). Tyto 
nálezy byly samostatně publikovány v časopisech Klapalekiana a Acta Entomologica Bohemoslovaca. 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               2 

 2 

METODIKA 
 

Místo nálezu (lokalita) je na základě požadavků Správy CHKO lokalizováno za pomoci mapy o měřítku 
1: 50 000, ve které jsou jednotlivá mapová pole středoevropského síťového mapovacího systému (Zelený 1972; 
Pruner et Míka 1996) rozdělena na subkvadráty A až D. Každý ze subkvadrátů je dále členěn do 25 
elementárních polí s čísly 1 až 25, která v terénu reprezentují plochu zhruba o rozloze 1 km2. Kombinace čísel 
mapového pole, subkvadrátu a elementárního pole představuje kód mapového pole (kód lokality). 

 

 
 

Jde o identické mapové členění, jaké bylo použito při geobotanickém a floristickém výzkumu Křivoklátska 
týmem Geobotanického oddělení Botanického ústavu AV ČR (Kolbek et Moravec [eds.] et al. 1995; Kolbek et 
al. 1999). V přehledu lokalit je u každé uveden zeměpisný název obce, na jejímž katastru se sběr uskutečnil, kód 
mapového pole a stručný popis.  

K dispozici jsou fotografie areálu Lánské obory, PR Stříbrný Luh, NPR Týřov a NPR Velká Pleš. 
Reprezentativní výběr z pořízených fotografií lokalit je umístěn v této práci  v kapitole „Obrazová příloha“.  

Kompletní pořízená fotodokumentace je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: 
http://www.elateridae.com/galerie/search.php Zde zadejte do vyhledávače klíčových slov název lokality a pak 
klikněte na "hledej". Objeví se tabule s fotografiemi. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole 
počet tabulí (X-Y) s fotografiemi (kliknutím na číslo je možné zvolit jednotlivé tabule). Kliknutím na fotografie 
je možno dvakrát zvětšit jejich velikost.  

Fotografie biotopů obr. 1-2, 9-10, 15-17 a 38 jsou dílem autora článku, ostatní fotografie pořídil Josef 
Mertlik (Opatovice nad Labem). 

Další rozsáhlá fotogalerie biotopů a osídlení Křivoklátska je na adrese: http://www.brdy.info/krivoklatsko/ 
 
V seznamu nalezených druhů je uveden pouze kód mapového pole, již bez názvu obce. Za kódem následuje 

časový údaj o sběru, údaj o počtu odchycených nebo evidovaných kusů v terénu a údaj o způsobu sběru, 
doplněný v některých případech o bližší informace (imaturní exempláře, bližší popis místa odchytu, nález v PR 
atd.). Pokud je u počtu nalezených druhů uvedeno „více ex.“, rozumí se nález více jak deseti exemplářů. Nálezy 
u jednotlivých druhů jsou řazeny podle stoupajících čísel kódů mapových polí a podle dat nálezů.  

Až na vyjímky, kdy je uveden sběratel nebo v případě sběrů do světelných lapačů na lokalitě Křivoklát na 
bývalém středisku Správy CHKO (5949C8), na lokalitě Lány na hájovně Píně (5849C19) a na lokalitě Bzová na 
hájovně Hřebeny (6048D20), platí Karel Rébl lgt. 

 
Zařazení druhů a poddruhů podle stupně ohrožení do kategorií IUCN vycházelo z Červeného seznamu 

ohrožených druhů České republiky (2005). Jednotlivé druhy a poddruhy jsou zařazeny do těchto kategorií: 
 
• Kategorie CR (kriticky ohrožený). Taxon, který čelí krajně velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) 

ve volné přírodě.  
• Kategorie EN (ohrožený). Taxon, který čelí velmi velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné 

přírodě.  
• Kategorie VU (zranitelný). Taxon, který čelí velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné 

přírodě.  
• Kategorie NT (téměř ohrožený). Taxon, který výše uvedená kritéria téměř splňuje nebo je 

pravděpodobně v blízké budoucnosti splní. 
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U čeledi střevlíkovitých (Carabidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické 
valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Hůrky, Veselého a Farkače (1996):  
 

• Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu 
prostředí. 

• Skupina A zahrnuje tzv. adaptabilní druhy, které osídlují více nebo méně přirozené nebo přirozenému 
stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti         
původních ploch. 

• Skupina R zahrnuje tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti charakter 
reliktů. Jedná se vesměs o vzácné druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů. 

 
U čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny do skupin podle  

Boháče, Matějíčka et Rouse (2007): 
 

• Skupina R1 zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se především o 
druhy s arktoalpiním, boreoalpiním a boreomontáním rozšířením, dále druhy charakteristické pro 
rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních lesních porostech, atd.. 

• Skupina R2 zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních 
lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.  

• Skupina E zahrnuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka.  
 

U čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny do skupin podle Rejzka a Rébla 
(1999). Zařazení vycházelo z faunistické a ekologické významnosti ve vztahu k CHKO: 
 

• Skupina I zahrnuje druhy, které nejsou z hlediska faunistického nebo ekologického významné. 
• Skupina II zahrnuje druhy, které jsou charakteristické pro CHKO a druhy faunisticky a ekologicky 

významné. 
• Skupina III zahrnuje druhy, které jsou z faunistického hlediska významné a vzácné. Sem patří ty 

druhy, které lze nalézt pouze v reliktních lesních společenstvech nebo je jejich výskyt vázán na vysoce 
zachovalý habitat. 

 
U vodních brouků z čeledí Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, 

Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Heteroceridae a Psephenidae, jsou jednotlivé 
druhy podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu zařazeny do skupin podle Boukala et al. (2007). 
 

• Skupina R zahrnuje tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí. Jedná se o většinou vzácné až 
velmi vzácné druhy obývající výhradně přirozené biotopy, které jsou v podmínkách střední Evropy 
ohrožovány lidskými zásahy. Tyto biotopy zahrnují zejména rašeliniště, prameniště (helokreny), 
mokřady, oligotrofní nádrže, periodicky zaplavované tůně v říčních nivách a neregulované úseky 
větších potoků a řek. 

• Skupina A zahrnuje tzv. adaptabilní druhy s širší ekologickou valencí. Osidlují přirozené nebo 
přirozenému stavu blízké habitaty, které nejsou v podmínkách střední Evropy silně ohroženy. Jedná se 
např. přirozenou vegetací zarostlé tůně a kanály, staré oligotrofní pískovny a cihelny, nebo mírně 
narušené nebo regulované úseky vodní toků. 

• Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které mají zpravidla pouze omezené nároky na charakter a kvalitu 
prostředí, a druhy, které mají s ohledem na kvalitu biotopu nízkou výpovědní hodnotu. Patří sem 
zejména druhy vyskytující se pravidelně na člověkem silně ovlivněných stanovištích, ale zařazujeme 
sem také druhy obývající různá nestabilní a proměnlivá stanoviště (s výjimkou přirozených říčních niv, 
zařazených do kategorie R) a expanzivní druhy. Jsou to většinou jediné druhy, které lze nalézt v 
kalužích, všech typech nádrží s uměle zpevněnými břehy, intenzivně obhospodařovaných rybnících, 
silně eutrofizovaných tůních v zemědělské krajině nebo silně regulovaných nebo znečištěných vodních 
tocích. 

 
U některých druhů je použit termín „Faunisticky zajímavý nález“. Označení „Faunisticky zajímavý nález“ 

bylo použito u těch druhů, které nejsou uvedeny v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky, ale 
jejich nález je zajímavý z faunistického hlediska ve vztahu k CHKO Křivoklátsko. 
 

Při inventarizaci jsem využíval následující metody sběru:  
 

• pod kameny a jinými předměty ležícími volně na zemi 
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• prošlapávání bahnitých břehů a mokřadních porostů  
• pod kůrou padlých i stojících stromů 
• prosev trouchu padlých stromů 
• prosev obsahu dutin stromů 
• pod kůrou a dřevem, které bylo záměrně položeno na padlé trouchnivějící stromy, do dutin stromů, k 

patě stojících solitérních stromů nebo na čerstvé či letité pařezy 
• prosev a poklep plodnic hub 
• prosev mravenišť, odběr 2 – 3 hrstí substrátu. Pod dřevem, listím a starou trávou, položenými záměrně 

na úpatí mravenišť nebo k patě stromu obsazeného stromovými mravenci 
• poklep keřů a stromů (kvetoucích, olistěných a suchých větví) 
• smyk bylinného patra 
• světelný lapač 
• vnadidlo z kynutého syrového těsta 
• vinná past pověšená do korun solitérních stromů 
• prosev substrátu různého typu (staré seno, tlející seno, zavadlá posekaná tráva, staré listí, náplav apod.) 
• feromonové lapače určené pro indikaci kůrovců nebo pro eradikaci bekyně velkohlavé (Lymantria 

dispar L.) 
• ve stojatých vodách do síťky nebo cedníku a v tekoucích vodách do síťky po rozhrabání dna 
• nárazové pasti připevněné ke kmeni stromu 
• zemní padací pasti jsem nepoužíval 

 
 

PŘEHLED LOKALIT A STRUČNÝ POPIS BIOTOPŮ 
 
Běleč (5949B23) 
Stará obhospodařovaná bučina s příměsí habru, dubu a borovice a smíšený vysázený les s pasekami a ruderál v 
prostoru milířů. 
 
Branov (5949C17) 
Údolní niva Berounky s břehovými porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až 
bahnité, často pokryté vegetací. V nivě řeky hospodářsky využívané luční porosty narušené chatovou zástavbou. 
Po levé straně řeky na svahu chatová osada Višňová. Po pravé straně řeky na strmých skalnatých svazích 
přirozený suťový les s příměsí jedle a zachovalý porost tisu v PR U Eremita. Přirozené porosty přecházejí ve 
smíšený vysázený les s převahou listnáčů. 
 
Branov (6048B3) 
Údolní niva Berounky s břehovými porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až 
bahnité, často pokryté vegetací. Po levé straně řeky na svahu PR Čertova skála se suťovými porosty a skalními 
výchozy obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou smrku a levostraný přítok Berounky pramenící pod 
Malinovou horou. Břehy přítoku jsou lemované porosty udatny lesní (Aruncus vulgaris). Po pravé straně řeky 
dále hospodářsky využívané luční porosty a smíšený vysázený les. 
 
Branov (6048B4) (Obr. 43-46) 
Zachovalý soubor ekosystémů v členitém reliéfu NPR Velká Pleš (suťový les, kamenité bučiny, teplomilné 
doubravy a dubohabřiny, xerofilní trávobylinná společenstva se skalními výchozy, reliktní bory) a smíšený 
vysázený les s převahou listnáčů. 
 
Bzová (6048D20)  
Světelný lapač na hájovně Hřebeny. 
 
Karlova Ves (6048B8) (Obr. 39-42) 
Mimořádně zachovalý soubor ekosystémů po pravé straně řeky v členitém reliéfu NPR Týřov (tolitové a bikové 
doubravy s vtroušenou borovicí, suťový les, sutě, habrové doubravy, kamenité bučiny, xerofilní trávobylinná 
společenstva se skalními výchozy) a smíšený vysázený les. Podél NPR a smíšeného lesa v nivě Berounky po 
pravé straně řeky dále hospodářsky využívané luční porosty. Břehy řeky lemované místy vrbou jsou zarostlé 
často souvislými porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Po levé straně řeky křovinaté stráně a luční porosty 
narušené chatovou zástavbou. 
 
Karlova Ves (6048B9) 
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Mimořádně zachovalý komplex přirozených lesů v členitém reliéfu NPR Týřov a NPR Velká Pleš (kamenité 
bučiny, suťové lesy, teplomilné dubohabřiny se vtroušenou borovicí, svahové habřiny a stepní enklávy) a 
smíšený vysázený les. 
 
Karlova Ves (6048B10) 
Smíšený vysázený les s převahou jehličnanů a stará obhospodařovaná bučina. 
 
Karlova Ves (6048B14) 
Mimořádně zachovalý komplex přirozených lesů v členitém reliéfu NPR Týřov (suťové lesy s tisem a jedlí, 
teplomilné dubohabřiny, stepní enklávy) a hospodářskou činností narušený komplex přirozených lesů (bučiny, 
svahové habřiny, suťový les, teplomilné dubohabřiny) se smíšeným vysázeným lesem v členitém reliéfu Na 
budkách v polesí Kouřimec.  
 
Karlova Ves (6048B19) 
Zbytky zachovalých přirozených lesů v členitém reliéfu na severním okraji NPR Týřov v polesí Kouřimec 
obklopené smíšeným vysázeným lesem. Význačné jsou zbytky kamenité bučiny po pravé straně Úpořského 
potoka, které ve své vrcholové části přecházejí v dubohabřiny a teplomilné doubravy.  
 
Karlova Ves (6048B20) 
Zbytky zachovalých přirozených lesů v členitém reliéfu na severním okraji NPR Týřov v polesí Kouřimec 
obklopené smíšeným vysázeným lesem. Význačné jsou zbytky kamenité bučiny po pravé straně Úpořského 
potoka, které ve své vrcholové části přecházejí v teplomilné doubravy.  
 
Karlova Ves (6049A2) 
Smíšený vysázený les s převahou dubu a habru v Mlynářově luhu a luční porosty podél lesa. 
 
Karlova Ves (6049A6) 
Smíšený vysázený les v polesí Kouřimec. 
 
Karlova Ves (6049A7) 
Smíšený vysázený les v polesí Kouřimec s luční porosty podél lesa. 
 
Křivoklát, Zbečno (5949A20) 
Smíšený vysázený les s příměsí modřínu jižně exponovaný, menší rybníček s bahnitými zarostlými okraji, 
svahové luční porosty a obilná pole. 
 
Křivoklát (5949A24) 
PR Brdatka. Zachovalý přirozený suťový les a teplomilná doubrava na skalnatém svahu s jihovýchodní expozicí. 
Ve své vrcholové části navazuje PR na smíšený vysázený les. V blízkosti křižovatky na Pískách, na okraji 
smíšeného vysázeného lesa, pravděpodobně uměle vysazený porost měsíčnice lesní (Lunaria rediviva). 
 
Křivoklát (5949C3) 
Potoční niva Rakovnického potoka. Břehy potoka jsou lemovány stromovými a keřovými porosty s převahou 
vrb a olší. V nivě potoka po pravé straně obilná pole. Na svazích po levé a pravé straně smíšený vysázený les. 
 
Křivoklát (5949C8) 
Světelný lapač umístěný na středisku Správy CHKO 
 
Křivoklát (5949C13) 
Údolní niva Berounky s břehovými porosty vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnité, často 
pokryté vegetací. Po levé straně řeky na strmém skalnatém svahu zachovalý soubor ekosystémů (teplomilná 
doubrava, habrová doubrava a suťový les) PR Na Babě. Ve své vrcholové části přechází PR ve smíšený 
vysázený les a obilná pole se zbytky lučních porostů podél komunikací.  
 
Křivoklát (5949C14) 
Údolní niva Berounky s břehovými porosty vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnité, často 
pokryté vegetací. Po levé straně řeky na svahu smíšený vysázený les a obilná pole se zbytky lučních porostů 
podél komunikací. Po pravé straně na nárazovém svahu řeky přirozený suťový listnatý les, který je součástí PR 
Stříbrný luh. 
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Lány (5849C14) 
Smíšený vysázený les s příměsí jedle a stará obhospodařovaná bučina. 
 
Lány, Ruda (5849C18) 
Potoční niva Klíčavy s břehovými porosty s převahou olše a částečně hospodářsky využívanými podmáčenými 
lučními porosty. Údolní cesta podél potoka je lemovaná vzrostlým stromořadím jírovce a lípou. Niva se 
vyznačuje častými meandry, břehy potoka jsou neregulované, kamenité, hlinitopísčité, často s bylinným krytem. 
Podél potoka jsou roztroušeny tůňky jako pozůstatek meandrovitého charakteru potoka. Výška hladiny v tůňkách 
je závislá na množství vody v potoce. Tůňky mají bahnité dno se silnou vrstvou spadaného listí, téměř bez 
vegetace. Po pravé a levé straně potoční nivy Klíčavy na svazích smíšený vysázený les. Po pravé straně dále 
zbytky staré habrové bučiny. Mezi habrovou bučinou a nivou zachovalý svahový luční porost. Za smíšeným 
lesem po pravé straně obilné pole a bývalá pastvina na Brejli.  
V roce 2008 byla v potoční nivě Klíčavy vyhlášena PR Údolí Klíčavy. 
 
Lány (5849C19) 
Úzká potoční niva s menším rybníčkem na levém přítoku Klíčavy lemovaná porosty olší a jasanu u lokality Píně. 
Po levé a pravé straně potoka smíšený vysázený les. Po levé straně potoka dále menší suťová stráň s mladým 
porostem habru. Dále světelný lapač na hájovně Píně. 
 
Lány (5849C20) 
Smíšený vysázený les, stará obhospodařovaná bučina s příměsí habru a mladé smíšené porosty s převahou 
borovice lesní. 
 
Lány, Ruda (5849C23) 
Potoční niva Klíčavy a jejího pravostranného přítoku. Podél Klíčavy břehové porosty s převahou olší a částečně 
hospodářsky využívané luční porosty, místy podmáčené. V podmáčené olšině ve spodní části nivy porost bledule 
jarní (Leuconium vernum). Niva Klíčavy se vyznačuje častými meandry, břehy potoka jsou neregulované, 
kamenité, hlinitopísčité, často s bylinným krytem. Po levé a pravé straně údolní nivy Klíčavy na svahu smíšený 
vysázený les. Údolní cestu lemuje stromořadí vzrostlých lip s jírovcem. Nad smíšeným lesem po pravé straně 
dále obilné pole a bývalá pastvina na Brejli. Podél polní cesty u bývalé pastviny letité stromořadí tvořené 
jeřábem břekem (Sorbus terminalis). Podél úzké potoční nivy pravostranného přítoku Klíčavy křovinaté porosty 
prostoupené vrbou, obhospodařované luční porosty, obilná pole, pastviny a smíšený vysázený les. 
V roce 2008 v potoční nivě Klíčavy vyhlášena PR Údolí Klíčavy. 
 
Lány (5849C24) (Obr. 17-22) 
Soubor ekosystémů z nichž nejrozsáhlejšími jsou z větší části obhospodařované travnaté porosty se solitérními 
starými buky, duby, břízou, lípou a borovicí. Stáří jednotlivých stromů, zejména dubů, lze odhadovat okolo 500 
let. Ucelený ráz travnatých porostů je narušen mladými porosty typu remízků, ve kterých byla vysazena 
převážně borovice lesní, borovice černá a dub červený. Hospodářsky nevyužité travnaté plochy jsou zarostlé 
převážně porosty Calamagrostis sp. a Festuca sp., místy zamokřené, v posledních letech upravované na 
pastviny. Častý je výskyt opadaného odumřelého a větrem ulámaného dřeva a dřevních hub, které pro řadu 
druhů představují vhodné mikroekosystémy. V rovinaté části jsou travnaté porosty obklopeny smíšeným 
vysázeným lesem, starou obhospodařovanou bučinou s příměsí habru, mladou dubohabřinou, vzrostlým 
porostem monokultury smrku, který byl těžce poškozen polomy v r. 1990 a starým porostem borovic. V jižní 
části přechází travnaté porosty přes vzrostlou smrkovou monokulturu v potoční nivu Klíčavy a nivu jejího 
levostraného přítoku. Niva Klíčavy se vyznačuje častými meandry. Břehy potoka jsou neregulované, kamenité, 
hlinitopísčité, často s bylinným krytem, lemované břehovými porosty olší. Břehy přítoku jsou převážně kryté 
přízemní vegetací, místy kamenité. Luční porosty v nivě Klíčavy jsou částečně hospodářsky využívány, místy 
prostoupeny podmáčenými olšinami. Po levé straně v horní části přítoku Klíčavy se nachází teplomilná stráň s 
menší kamenitou sutí s ojedinělými starými solitérními duby, buky, lípou a javorem. 
 
Lány (5849C25) (Obr. 23-26) 
Soubor ekosystémů z nichž nejrozsáhlejšími jsou z větší části obhospodařované travnaté porosty se solitérními 
starými buky, duby, břízou, lípou a borovicí. Stáří jednotlivých stromů, zejména dubů, lze odhadovat okolo 500 
let. Parkový vzhled travnatých porostů je narušen mladými porosty typu remízků, ve kterých byla vysazena 
převážně borovice lesní, borovice černá a dub červený. Hospodářsky nevyužité travnaté plochy jsou zarostlé 
převážně Calamagrostis sp. a Festuca sp., místy zamokřené. Častý je výskyt opadaného odumřelého a větrem 
ulámaného dřeva a dřevních hub, které pro řadu druhů představují vhodné mikroekosystémy. Travnaté porosty 
jsou obklopeny smíšeným vysázeným lesem a starou obhospodařovanou bučinou s příměsí habru, která v 
jihozápadní části přechází ve svahovou habřinu. 
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Lány (5849D11) 
Stará obhospodařovaná bučina obklopená smíšeným vysázeným lesem. 
 
Lány (5849D12) 
Smíšený vysázený les. 
 
Lány (5849D19) 
Smíšený vysázený les s příměsí jedle. 
 
Lány (5849D21) (Obr. 33-38) 
Rozsáhlá pastvina se solitérními duby a borovicemi. Na jižním okraji pastviny rybník s bohatou břehovou 
vegetací a podmáčená louka na přítoku. Pastvina je obklopena na jižním okraji starou obhospodařovanou 
bučinou. Na severním okraji pastviny dále ucelenější, uměle vysazený, březový porost. 
 
Lány (5949A4) (Obr. 1 a 2) 
Strmé, jižně exponované svahy s xerofilními trávobylinými společenstvy se skalními výchozy a sutěmi po levé 
straně potoka Klíčava. Jižně exponované svahy jsou dále porostlé částečně hlohy a solitérním bukem, lípou a 
borovicí. Ekosystém strání byl silně narušen porosty typu remízků, které byly osazeny borovicí lesní a borovicí 
černou. V potoční nivě Klíčavy jsou luční porosty částečně hospodářsky využívané, místy jsou podmáčené. 
Břehy Klíčavy jsou neregulované, kamenité, hlinitopísčité, často s bylinným krytem, lemované břehovými 
porosty olší. Ve východní části přechází jižně exponované svahy v suchou kamenitou potoční nivu 
levostranného přítoku Klíčavy s ponorným tokem v dolní části. Břehy přítoku jsou kamenité, místy kryté 
vegetací. Po levé straně přítoku na svahu suťová pole, vzrostlý smrkový les, který byl silně poškozen polomem v 
roce 1990 a mladé smíšené porosty vysazené po polomech. Po pravé straně přítoku na svahu teplomilná stráň a 
suťová pole s náznakem suťového lesa. Po pravé straně potoka Klíčavy smíšený vysázený les se severní 
expozicí. 
 
Lány (5949A8) 
Smíšený vysázený les. 
 
Lány (5949A9) 
Smíšený vysázený les po levém a pravém břehu Klíčavy. Po pravé straně, na svahu se severní expozicí, 
obklopuje smíšený les PR Svatá Alžběta. V nivě potoka obhospodařované luční porosty, rybník a zadržovací 
nádrž před přehradou Klíčava. 
  
Lány (5949A10) (Obr. 27-32) 
Jižně exponované habřiny a doubravy s příměsí borovice ve vrcholových partiích po levém břehu potoka 
Klíčavy a přehrady Klíčava. Ve vrcholové rovinaté části přecházejí dubohabříny ve smíšený obhospodařovaný 
les. Teplomilné dubohabřiny jsou na exponovaných místech nahrazeny xerofilními trávobylinými společenstvy 
se skalními výchozy. Na úpatí jižně exponovaných porostů údolní cesta s xerotermním trávníkem podél přehrady 
Klíčava. Břehy přehrady jsou kamenité, uměle navršené. Při ústí periodických přítoků do přehrady se tvoří 
z naplavenin maloplošné bahnité mokřadní porosty. Dubohabřiny jsou ve své spodní části na několika místech 
silně narušeny dešťovou erozí. Po pravém břehu potoka severně exponované svahové porosty smíšeného lesa 
obklopující PR Svatá Alžběta. V nivě potoka obhospodařovaná louka, která je ve své spodní části podmáčená s 
příležitostnými jarními tůňkami a zadržovací nádrž lemovaná mokřadními bahnitými porosty před přehradou 
Klíčava.  
 
Lány, Vlčina (5949B1) (Obr. 3-6) 
Suťový les se solitérními buky. 
 
Lány, Lhota (5949B2) 
Zachovalý komplex přirozených lesů po levé straně Lánského potoka (suťové lesy, svahové habrové doubravy, 
teplomilné doubravy, strmé, jižně exponované svahy s xerofilními trávobylinými společenstvy se skalními 
výchozy) na kopci Kutnýř, dále obhospodařované bučiny s příměsí habru a borovice a smíšený vysázený les ve 
značně členitém reliéfu. Po pravé straně Lánského potoka smíšený vysázený les, lesní louka, bučiny na svazích 
s náznakem suťového lesa v dolních partiích. Po levé straně pravostranného přítoku Lánského potoka ve 
vrcholové partii strmé stráně ojedinělá letitá zakrslá teplomilná bučina. Na jižně exponovaných partiích členitého 
terénu na přítoku Lánského potoka dále maloplošná xerofilní trávobylinná společenstva se sklaními výchozy 
lemované svahovou doubravou. V nivě Lánského potoka a jeho pravostranného přítoku soustava rybníčků 
s charakteristickou břehovou vegetací, niva potoka je nezalesněná s přízemní vegetací. 
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Lány, Lhota (5949B7) 
Zachovalý komplex přirozených lesů ve značně členitém reliéfu (teplomilné doubravy se skalními výchozy, 
svahové habřiny a suťový les) po levé straně Lánského potoka na kopci Šance. Zachovalé porosty přecházejí 
západně ve starou obhospodařovanou bučinu, starý porost borovic a ve smíšený vysázený les. Mezi kopci Šance 
a Dlouhý vrch, v hlubokém zářezu, přítok Lánského potoka. Přítok je z velké části zanesený spadaným listím, 
místy je obnažené kamenité dno. Teplomilné doubravy a suťový les byly těžce poškozeny polomy v r. 1990. Na 
skalních výchozech po levé straně Lánského potoka menší porost třemdavy bílé (Dictamnus albus). Po pravé 
straně potoka suťový les přecházející ve vrcholové partii ve smíšený vysázený les. V hluboké nivě Lánského 
potoka soustava rybníčků s charakteristickou břehovou vegetací, potoční niva je nezalesněná s přízemní 
vegetací.  
 
Lány (5949B11) (Obr. 8) 
Jižně exponované habřiny a doubravy s příměsí borovice ve vrcholových partiích po levém břehu přehrad 
Klíčava. Ve vrcholové, rovinaté části, přechází dobohabřiny ve smíšený obhospodařovaný les. Teplomilné 
dubohabřiny jsou na exponovaných místech nahrazeny travnatými porosty se skalními výchozy. Na úpatí jižně 
exponovaných svahů údolní cesta s travnatým krytem podél přehrady Klíčava. Břehy přehrady jsou kamenité, 
uměle navršené. Při ústí periodických přítoků se tvoří z naplavenin maloplošné bahnité mokřadní porosty. 
 
Lány, Běleč (5949B12) (Obr. 9, 11-13) 
Zachovalé přirozené porosty (svahové habřiny, dubohabřiny, teplomilné doubravy s ojedinělými porosty borovic 
ve vrcholových partiích, teplomilné stráně se skalními výchozy a suťový les) po levé straně Lánského potoka. Po 
pravé straně potoka suťový les, teplomilné svahové habřiny a dubohabřiny, které ve své vrcholové partii dále 
přecházející ve smíšený vysázený les na Zakopánku. Lánský potok ústí do přehrady Klíčava. Břehy přehrady 
jsou většinou upravené, převážně kamenité, místy se štěrkopísčitým podkladem, pouze u přítoku Lánského při 
poklesu hladiny dochází k obnažení bahnitého dna. Břehy potoka a jeho niva při ústí do přehrady jsou 
kryté mokřadní vegetací. 
 
Lhota (5949B3) 
Zachovalý komplex přirozených lesů (suťové lesy, teplomilné doubravy, svahové habrové doubravy) po levé a 
pravé straně přítoku Lánského potoka ve značně členitém reliéfu. Ve své vrcholové části přecházejí přirozené 
porosty v obhospodařovanou bučinu s příměsí habru a borovice a ve smíšený vysázený les. Břehy levostraného 
přítoku Lánského potoka jsou částečně regulované, kamenité, často zanesené spadaným listím, bez vegetace. Na 
potoce je soustava menších rybníčků. 
 
Lhota (5949B4) 
Obilná pole, pastviny, smíšený vysázený les, levostraný přítok Lánského potoka s mokřadními porosty a stará 
obhospodařovaná bučina. 
 
Lhota (5949B8) 
Zachovalé přirozené porosty (teplomilné doubravy, svahové habrové doubravy, suťové porosty), stará 
obhospodařovaná bučina a starý porost borovic v členitém reliéfu. Porosty byly těžce poškozeny polomy v r. 
1990. Nezalesněné prostory jsou hospodářsky využívány jako pastviny, dříve i jako pole. 
 
Lhota (5949B9) 
Smíšený vysázený les, obilná pole a stromořadí podél silnice tvořené jírovcem. 
 
Lužná (5848D4) 
Smíšený vysázený les s častým výskytem břízy.  
 
Lužná (5848D9)  
Stará obhospodařovaná bučina na kopci Vrchová obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů. 
 
Lužná (5848D13) 
Narušená potoční niva v Krásné dolině s hospodářsky využívanými plochami (pole, lesní školky) obklopená po 
pravé straně smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů a po levé straně starou obhospodařovanou 
bučinou. Břehy potoka jsou převážně hlinité, lemované porosty olší. 
 
Lužná (5848D14) 
Stará obhospodařovaná bučina na kopci Vrchová obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů. 
1988.  
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Lužná (5848D24) 
Smíšený vysázený les a obilná pole. Na okraji lesa již nevyužívaná pískovna se zatopenými mělkými 
prohlubněmi s mokřadní vegetací. 
 
Lužná, Nový Dům, Ruda (5848D25) 
Smíšený vysázený les U pěti dubů, polní sad a obilná pole. 
 
Městečko, Pustověty, Ruda (5949A1) 
Smíšený vysázený les, obilná pole a polní sad. 
 
Městečko (5949A13) 
Smíšený vysázený les, zbytek staré obhospodařované bučiny a obilná pole. 
 
Městečko, Pustověty (5949A17) 
Zachovalý komplex teplomilných svahových habřin po levé straně potoka Ryšava. Habřiny přecházejí ve 
vrcholových partiích v teplomilné doubravy s příměsí borovice, smíšený vysázený les a starou 
obhospodařovanou bučinu. V nivě potoka jsou hospodářsky využívané luční porosty a obilná pole. Koryto 
potoka je lemované porosty olší a vrb. Po pravé straně potoka smíšený vysázený les, hospodářsky využívané 
svahové luční porosty a obilná pole. Po levé straně levostraného přítoku potoka na svahu v lesním porostu se 
místy vyskytuje lilie zlatohlávek (Lilium martagon). 
 
Městečko (5949A18) 
Smíšený vysázený les a zbytky staré obhospodařované bučiny. 
 
Městečko (5949A22) 
Jižně exponovaná travnatá stráň s křovinami a obilná pole. 
 
Městečko (5949A23) 
Potoční niva Ryšavy s porosty olší a akátů podél potoka. V nivě potoka dále hospodářsky využívané luční 
porosty a obilná pole. Po levé straně potoční nivy smíšený vysázený les. Po pravé straně potoční nivy smíšený 
vysázený les, křovinaté stráně a svahové luční porosty narušené chatovou zástavbou. 
 
Nezabudice (5948D20) 
Smíšený vysázený les se starším porostem borovic a obilná pole. 
 
Nezabudice (5948D24) 
Údolní niva Berounky s břehovými porosty vzrostlých vrb, olší a topolů u Kněžské skály. Břehy řeky jsou 
kamenité, hlinité až bahnité, často kryté vegetací. V nivě řeky po levé straně obilná pole, smíšený vysázený les 
na svahu a křovinaté stráně s lučními porosty narušenými chatovou zástavbou. Po pravé straně řeky luční porosty 
a zachovalý komplex přirozených listnatých lesů, který je součástí NPR Velká Pleš. 
 
Nezabudice (5948D25) 
Údolní niva Berounky a jejího levostranného přítoku, Tyterského potoka, u Rozvědčíka. Podél řeky místy 
břehové porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnité, často pokryté 
vegetací. V nivě řeky po levé straně dále obilná pole, smíšený vysázený les na svahu a křovinaté stráně s lučními 
porosty narušenými chatovou zástavbou. Po pravé straně řeky zachovalý komplex přirozených listnatých lesů, 
který je z části součástí NPR Velká Pleš. Po levé a pravé straně potoční nivy Tyterského potoka luční porosty, 
křovinaté stráně a smíšený vysázený les, vše narušené chatovou zástavbou. 
 
Nezabudce (5949C11) 
Údolní niva Berounky s břehovými porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až 
bahnité, často pokryté vegetací. Po levé straně řeky na svahu smíšený vysázený les a zachovalý soubor 
ekosystémů (teplomilné doubravy se skalními výchozy, suťový les) PR Nezabudické skály. Po pravé straně řeky 
hospodářsky využívané luční porosty a obilná pole. 
 
Nový Dům (5948B4) 
Smíšený vysázený les a obilná pole. 
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Nový Dům (5948B5) 
Obilná pole s remízky jehličnanů a polním sadem. V polích periodický potok lemovaný ovocnými stromy a 
skupinou několika vzrostlých topolů. 
 
Ostrovec (6048D1) 
Stará obhospodařovaná bučina na úpatí Sirské hory, která na hřebeni přechází v přirozený suťový les. Bučina je 
obklopena smíšeným vysázeným lesem s převahou listnáčů. 
 
Ostrovec (6048D6) 
Stará obhospodařovaná bučina na východním a jižním svahu Sirské hory obklopená ve své spodní části 
smíšeným vysázeným lesem. Bučina na hřebeni přechází v přirozený suťový les, který je na jižním svahu 
nahrazen teplomilnou doubravu s porosty hlohu. 
 
Ostrovec (6048D12) 
Zachovalé porosty kamenitých bučin PR Kohoutov obklopené smíšeným vysázeným lesem. 
 
Pustověty (5948B20) 
Potoční niva Rakovnického potoka s obhospodařovanými lučními porosty. Po levé straně potoka smíšený 
vysázený les na jižním svahu kopce Vrchová. 
 
Pustověty (5949A12) 
Zachovalý komplex přirozených teplomilných svahových habřin, které přecházejí ve vrcholových partiích v 
teplomilnou doubravu s příměsí borovice. Po levé straně potoka Ryšavy dále smíšený vysázený les. Po pravé 
straně potoka hospodářsky využívané svahové luční porosty oddělené křovinatými porosty a obilná pole. V nivě 
potoka podmáčené luční porosty.  
 
Pustověty (5949A16) 
Smíšený vysázený les a obilná pole. 
 
Rakovník (5848D16) 
Údolní niva Čistého potoka s Bartoňským rybníkem a několika sádkami. Po levé a pravé straně údolní nivy se 
rozprostírají křovinaté stráně s obhospodařovanými lučními porosty a smíšený vysázený les. 
 
Roztoky (5949C12) 
Údolní niva Berounky s břehovými porosty vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnité, často 
pokryté vegetací. V nivě řeky po levé straně na skalnatém svahu smíšený vysázený les, který je ve své vrcholové 
části lemován obilným polem. Po levé a pravé straně řeky dále luční porosty narušené chatovou zástavbou. 
 
Roztoky (5949C18) (Obr. 47-48) 
PR Stříbrný luh. 
 
Roztoky (5949C23) 
Potoční niva Klucné podél silnice na Karlovu Ves se smíšeným vysázeným lesem po levé a pravé straně potoka, 
který ve svých vrcholových partiích přechází částečně v dubohabřiny a teplomilné doubravy. V nivě potoka, v 
jeho horní části, se nacházejí porosty udatny lesní (Aruncus vulgaris). 
 
Ruda (5848D15) 
Smíšený vysázený les s převahou jehličnanů a podmáčená olšina podél potoka, který je přítokem Klíčavy z 
Druhého luhu. Počátkem 80. let, po předchozích polomech, byly vzniklé prostory spolu s korytem potoka 
melioračně upraveny a v roce 1982 osazeny monokulturou smrku. Meliorační úpravou se obnažil hlinitopísčitý 
podklad, který postupně zarůstal přízemní vegetací až do téměř úplného pokrytí v roce 1988. 
 
Ruda (5849C2) 
Smíšený vysázený les s převahou smrku a břízy s menším porostem vzrostlých jedlí. Na potoce, mezi rybníky 
Horní a Dolní Kracle podmáčená lesní potoční niva s porosty olší. 
 
Ruda (5849C6) 
Stará obhospodařovaná biková bučina v polesí Leontýna obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou 
jehličnanů.  
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Ruda (5849C7) 
Stará obhospodařovaná biková bučina v polesí Leontýna obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou 
jehličnanů. V severní části obklopuje smíšený vysázený les potoční nivu Klíčavy na Prvním luhu. Niva a koryto 
potoka byly melioračně upraveny počátkem 80. let. Původní luční porosty byly nahrazeny uměle založenými 
travnatými porosty nebo byla niva osazena smíšeným porostem s převahou smrku, upravené koryto potoka je 
lemované olšemi. Na potoce, v horní části potoční nivy, se nachází rybník Dolní Kracle. Břehy rybníka jsou 
místy bahnité, převážně však zarostlé bohatou mokřadní vegetací s bažinnou olšinou na přítoku.  
 
Ruda (5849C11) 
Potoční niva přítoku Klíčavy na Druhém luhu se smíšeným vysázeným lesem po levé a pravé straně potoka. 
Počátkem 80. let byla niva a koryto potoka melioračně upraveny. Původní luční porosty byly nahrazeny 
vysázeným travnatým porostem nebo osazeny smíšenými lesními porosty s převahou smrku. Koryto potoka po 
melioračních úpravách, kdy došlo k obnažení hlinitopísčitého podkladu, postupně zarostlo břehovou vegetací. 
 
Ruda (5849C12) 
Meliorací narušená údolní niva přítoku Klíčavy na Druhém luhu s nově vybudovanou údolní nádrží na potoce. 
Po levé a pravé straně údolní nivy smíšený vysázený les. Po levé straně ve stráni dále stará obhospodařovaná 
biková bučina v polesí Leontýna obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů.  
 
Ruda (5849C13) 
Potoční niva Klíčavy s Pilským rybníkem a zachovalá květnatá potoční niva jejího pravostranného přítoku, místy 
přerušená křovinatými porosty a podmáčenými olšinami. Podél Klíčavy po levé straně menší teplomilná 
doubrava, stará obhospodařovaná bučina a smíšený vysázený les. Po pravé straně nivy obilná pole. Luční 
porosty v nivě Klíčavy a jejího přítoku jsou částečně hospodářsky využívány. V roce 1990 byl Pilský rybník 
vypuštěn a připraven k odbahnění. Dno rybníka se během dvou let po vypuštění zcela zakrylo převážně 
mokřadní vegetací. Niva a koryto pravostranného přítoku Klíčavy byly počátkem 80. let melioračně upraveny. 
Luční porosty v nivě přítoku Klíčavy byly poté částečně nahrazeny vysázeným travnatým porostem nebo 
osazeny v horní části smíšenými lesními porosty. Koryto přítoku po melioračních úpravách, kdy došlo k 
obnažení hlinitopísčitého podkladu, postupně zarostlo břehovou vegetací. Podél potoční nivy přítoku Klíčavy po 
levé straně smíšený vysázený les, po pravé straně smíšený vysázený les se starou bučinou a obhospodařovaná 
louka lemovaná v horní části stromořadím vzrostlých topolů. Cesta, která prochází středem louky, je lemovaná 
stromořadím letitých lip. 
 
Ruda (5849C16) 
Stará obhospodařovaná bučina na Dlouhém hřebeni obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou 
jehličnanů a obilná pole při severním okraji lesa.  
 
Ruda (5849C17) 
Potoční niva přítoku Klíčavy na Loužku s porosty olší a lučními porosty ve své spodní části. Po pravé straně 
nivy smíšený vysázený les a hospodářsky využívané svahové luční porosty se severní expozicí lemované 
vzrostlým stromořadím jírovce a obilné pole. Po levé straně nivy stará obhospodařovaná bučina s příměsí habru 
ve spodní části obklopená smíšeným vysázeným lesem. 
 
Ruda (5849C21) 
Obilná pole a remízky se smíšenými porosty na Amálii. 
 
Ruda (5849C22) 
Obilná pole, pastviny a remízky se smíšenými porosty na Amálii. V polích stará stodola k uskladnění slámy. 
 
Řevničov (5848D5) (Obr. 10)  
Centrální a západní část PR Prameny Klíčavy se zachovalými mokřadními porosty a podmáčenými olšinami, 
které v centru PR přecházejí do otevřených rašeliníkových porostů s ostřicí. Počátkem 80. let, ještě před 
vyhlášením PR, došlo k vážnému narušení mokřadních porostů, které spočívalo v rozsáhlých melioračních 
úpravách celého prameniště. Při melioraci vznikl vyhrnutím koryta potoka v západní části PR rybník o ploše cca 
400 m2. PR je obklopena smíšeným vysázeným lesem s převahou smrku a břízy.  
 
Řevničov (5849C1) (Obr. 15-16) 
Východní část PR Prameny Klíčavy se zachovalými mokřadní porosty prostoupené podmáčenými olšinami. 
Počátkem 80. let, ještě před vyhlášením PR, došlo k vážnému narušení mokřadních porostů, které spočívalo v 
rozsáhlých melioračních úpravách celého prameniště. Ve východní části mapového pole, již mimo PR, se podél 
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potoka nalézá podmáčená až bažinatá lesní potoční niva prostoupená porosty olší, která navazuje na dobře 
vyvinuté rozsáhlé litorálními porosty (rákosiny s ucelenými porosty Equisetum fluviatilis, společenstva ostřic, 
rdesna a natantní společenstva) rybníka Horní Kracle. PR Prameny Klíčavy, lesní potoční nivu a okolí rybníka 
obklopuje smíšený vysázený les s převahou smrku a břízy. Charakteristickými porosty v mapovém poli 5849C1 
jsou dále podél silnice k řevničovskému nádraží periodicky zmlazované porosty olše, břízy a osiky pod 
elektrickým vedením, v zápoji lesa u silnice je vysázený menší porost vzrostlých topolů a vzrostlé stromořadí 
jírovce a dubu lemující silnici. Severovýchodně, podél železnice, se nacházejí jižně exponované příkré náspy s 
hlinitopísčitým podkladem, místy zatravněné, místy prostoupené porosty břízy, osiky a janovce obecného 
(Sarothamnus scoparius). 
 
Skryje (6048B13) 
Mimořádně zachovalá potoční niva Úpořského potoka a zachovalý komplex přirozených lesů po pravé straně 
řeky v členitém reliéfu NPR Týřov (suťové lesy s tisem a jedlí, teplomilné dubohabřiny, stepní enklávy) a 
smíšený vysázený les. Po levé straně řeky křovinaté stráně a luční porosty narušené chatovou zástavbou. Břehy 
řeky jsou kamenité, hlinité až bahnité, často pokryté vegetací. 
 
Skryje (6048D2) 
Smíšený vysázený les v členitém reliéfu, který místy ve svých vrcholových partiích přechází v habrové 
doubravy. 
 
Velká Buková (5948D5) 
Smíšený vysázený les a obilná pole na Spáleném kopci. 
  
Zbečno (5949B22) 
Údolní niva Klíčavy s obhospodařovanými lučními porosty. Po levé a pravé straně údolní nivy se střídají 
křovinaté stráně se smíšeným vysázeným lesem. Po levé straně dále starý porost dubů a buků s příměsí habru ve 
Staré oboře. Porosty v údolní nivě a na svazích jsou často narušeny chatovou zástavbou. 
 
 

SEZNAM NALEZENÝCH DRUHŮ 
 

V seznamu nejsou uvedeny údaje ze sběrů do nárazových pastí v Lánské oboře z let 2009 - 2010. Výsledky 
sběrů z nárazových pastí jsou předloženy v práci Horák et Rébl (2009).  

 
 

ADERIDAE  
 

1. Anidorus [= Aderus] nigrinus (Germar, 1831) – 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních 
porostů v PR, 20.VII.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, 1 
ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 20.VII.2003, 1 
ex., ve světelném lapači; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem 
suché lípy, 4.VI.1993, 1 ex., na metrech smrkového dřeva, 5.VII.1993, 3 ex., smykem na louce, 
20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, poklepem dubu, 2.VII.2000, 3 ex., poklepem borovice, 
9.VII.2000, 1 ex., poklepem borovice, 30.VI.2007, poklepem suchých borových větví; 5949A4: 
18.VI.1994, 2 ex., 23.VI.1996, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni; 5949B6: 12.VII.2001, 1 ex., 
poklepem dubu; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 
19.VI.1993, 1 ex., poklepem vrby v nivě řeky. 

2. Anidorus [= Aderus] populneus (Creutzer, 1796) – 5849C24: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem suchého 
dubu; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem lípy. 

3. Euglenes [= Aderus] oculatus (Panzer, 1796) – 5849C24: 30.VI.1988, 3 ♂♂, poklepem dubu, 
20.VI.1989, 3 ex., poklepem dubu, 26.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 2.VII.2000, 1 ♂, poklepem dubu; 
5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ♂, poklepem dubu. 

 Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 
4. Euglenes [= Aderus] pygmaeus [= lokvenci Roubal, 1938] (De Geer, 1774) – 5849C24: 21.VI.1997, 1 

♂, poklepem dubu, 21.VI.1998, 2 ♂♂, poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ♂, poklepem borovice, 
26.VI.1999, 1 ♂, poklepem borovice, 1.VII.1989, 1 ♀, poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ♀, poklepem 
břízy; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ♀, poklepem dubu. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
              Euglenes [= Aderus] oculatus (Panzer, 1796) 
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ANOBIIDAE 
 

1. Anobium punctatum (De Geer, 1774) – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem louky; 5849C24: 
5.VII.1993, 2 ex. 

2. Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 – 5849C23: XII.1992, 37 ex., vylíhnutých z plodnice Inonotus 
hispidus; 5849C24: 10.VII.1982, 1 ex., 8.VI.1986, 1 ex., 25.VII.1988, 3 ex., 27.VII.1988, 1 ex., 
16.VII.1989, 1 ex., 23.VII.1989, 1 ex., 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 
29.VII.1991, 2 ex., 30.V.1992, 3 ex., 27.VI.1992, 11 ex., 14.VII.1992, 3 ex., 20.VII.1995, 6 ex., 
6.VII.1996, 3 ex., 3.VIII.1997, 4 ex., 1.VII.2001, 4 ex., 28.VII.2005, 5 ex., na světlo, 11.VII.2006, 1 
ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, sběr v noci na padlém 
dubu, 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25: 24.V.1988, 2 ex., 13.VII.2006, 1 ex., 
poklepem zaschlých borových větví; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex.; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex.; 
6048B8: 26.VI.1988, 1 ex., 26.VII.1988, 1 ex., 5.VIII.1995, 1 ex., 6.VII.2001, 2 ex., 11.VII.2002, 14 
ex., na světlo.  

 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
3. Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 – 5849C18: 14.I.1990, 6 ex., vylíhnutých z plodnice Phellinus 

igniarius; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., 6.VII.1996, 1 ex., 17.VI.2001, 1 ex., 28.VII.2005, 1 ex., na 
světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949B7: 24.III.1990, 14. ex., 
vylíhnutých z plodnice Ganoderma applanatum. 

 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
4. Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) – 5849C24: 1.VIII.1998, 1 ex.; 6048B8: VIII.1984, 1 ex., 

26.VII.1988, 4 ex., 28.VI.1991, 2 ex., 20.VI.1992, 3 ex. 
 Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
5. Dorcatoma robusta Strand, 1938 – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 25.VI.1988, 3 ex., 

poklepem plodnice Inonotus drayadens, 16.IV.1989, 15 ex., vylíhnutých z plodnice Fomes fomentarius, 
26.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 17.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
20.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 
14.VII.1992, 2 ex., poklepem dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
9.VI.2001, 28 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 
ex., na světlo, 7.VI.2007, více ex., v noci poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 1.VI.1986, 
1 ex., poklepem suchých dubových větví, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 
23.VII.1989, 6 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 3 ex., poklepem dubu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 2 ex., 
poklepem lípy, 27.VII.1995, 2 ex., poklepem lípy; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 
24.III.1990, 13 ex., vylíhnutých z plodnice Fomes fomentarius; 5949B8: 29.VIII.1987, 3 ex., mrtvých 
imag v plodnici Fomes fomentarius; 5949B12: 21.V.1988, 43 ex., vylíhnutých z plodnice Fomes 
fomentarius; 5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius. 

6. Dryophillus pusillus (Gyllenhal, 1808) – 5848D24: 21.VI.1996, 7 ex., poklepem modřínu; 5849C1: 
31.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C11: 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 4 
ex., poklepem smrku, 23.VI.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 6 ex., poklepem 
smrku; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 11.V.2003, 21 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 
1.VI.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 27 ex., 11.VI.2004, 5 ex., 15.VI.2004, 16 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve 
světelném lapači; 5849C24: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 
30.V.1992, 3 ex., poklepem suché borovice, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 14.VII.1992, 2 
ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem modřínu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem 
borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 20.V.2001, 4 ex., poklepem smrku, 17.VI.2001, 2 ex., 
poklepem dubu, 19.V.2002, 6 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 34 ex., poklepem modřínu, 
6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice; 5849C25: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem modřínu; 5948B4: 
15.V.1993, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 12.V.1993, 24 ex., poklepem smrku; 5949A17: 12 ex., 
8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 7.VI.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 20.V.2007, 12 ex., 7.VI.2008, 5 ex., vše ve světelném 
lapači.  

7. Ernobius abietis (Fabricius, 1792) – 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C6: 5.VII.1996, 
1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; 5849C24: 23.IV.1995, 1 
ex., poklepem borovice, 24.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 11.VI.1995, 7 ex., poklepem borovice, 
6.VII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 15.VI.2002, 2 ex., poklepem borovice; 5949A4: 12.V.1993, 1 
ex., poklepem borovice. 

8. Ernobius longicornis (Sturm, 1837) – 5849C7: 31.V.1999, 2 ex., poklepem borovice; 5849C24: 
1.VI.1986, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 12 ex., 
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poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 
31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

9. Ernobius mollis (Linnaeus, 1758) – 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., poklepem modřínu; 5849C24: 
30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 27.VII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, 1 ex., 
poklepem suché borovice, 15.VI.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 14 ex., poklepem suché 
borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 28.VII.2005, na světlo; 5949A4: 23.VI.1996, 2 ex., 
poklepem borovice; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1990, 1 ex., na světlo; 6048B8: 
24.V.1993, 1 ex., smykem podrostu v doubravě; 6048D20: 24.VII.2006, ve světelném lapači. 

10. Ernobius nigrinus (Sturm, 1837) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR;  
5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 24.VII.1991, 1 ex., 
poklepem suché borovice, 30.V.1992, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.1993, na světlo, 21.VI.1998, 16 
ex., poklepem suché borovice, 19.V.2002, 3 ex., poklepem borovice, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem 
borovice; 5849C25: 20.VI.1989, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suché borovice. 

11. Ernobius pini (Sturm, 1837) – 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 
27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 26.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 6.VII.2004, 3 ex., poklepem 
borovice, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo. 

12. Gastrallus immarginatus (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu; 
6048B8: VIII.1984, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na 
světlo. 

13. Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) – 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu. 
14. Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 25.V.1993, 1 ex., v letu v bikové bučině; 

5849C19:  14.VI.2005, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu; 
5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači kůrovců; 5948D24: 10.VII.1989, 1 ex., v letu 
v nivě řeky; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého 
trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě. 

15. Hedobia pubescens (Olivier, 1790) – 5849C24: 6.VI.1980, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A17: 
8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
7.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem 
suchého habru, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 
24.V.1993, 2 ex., poklepem buku, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

16. Hemicoelus [= Anobium] costatus (Gené, 1830) – 5849C24: 9.V.1987, 4 ex., poklepem buku, 
23.IV.1995, 6 ex., poklepem habru, 10.V.1998, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem 
suchého habru; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem habru; 5949B3: 1.VII.1987, 2 ex., poklepem 
buku; 5949B7: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem buku, 9.V.1989, 4 ex., poklepem habru; 6048B8: 2.V.1987, 
8 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 17.V.1989, 3 ex., poklepem buku, 6.V.1990, 
2 ex., poklepem habru, 24.IV.1993, 7 ex., poklepem habru, 6.V.1995, 4 ex., poklepem habru, 1.V.2002, 
1 ex., poklepem habru; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048D1: 8.V.1988, 3 ex., poklepem 
habru; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem habru; 6048D20: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

17. Hemicoelus [= Anobium] fulvicornis Sturm, 1837 – 5949A17: 20.VI.1995, 6 ex., poklepem habru, 
27.VII.1996, 3 ex., poklepem habru; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého habru, 8.VI.2002, 
1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 2 ex., poklepem habru; 6048B8: 10.VII.1987, 1 
ex., poklepem habru, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem habru, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem habru, 
16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého habru, 24.V.1993, 2 ex., poklepem habru, 7.V.1995, 1 ex., 
poklepem habru, 26.VI.1997, 4 ex., poklepem habru, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu, 
11.VII.2002, 2 ex., na světlo, 11.VII.2003, 4 ex., poklepem suchých habrových větví. 

18. Hemicoelus [= Anobium] nitidus Herbst, 1792 – 5849C24: 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 27.VI.1992, 2 
ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 3 ex., poklepem dubu; 5949B7: 
10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka, 10.VII.2002, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 13.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.  

19. Lasioderma redtenbacheri (Bach, 1852) – 5849C25: 27.VII.1988, 1 ex., poklepem bodláku na 
teplomilné stráni. 

20. Microbregma emarginatum (Duftschmid, 1825) – 5849C7: 4.V.1996, 1 ex., smykem v bikové bučině. 
21. Ochina latreillei (Bonelli, 1809) – 6048B8: VIII.1984, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

 Poznámka: nový druh pro území Bohemia. 
22. Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) – 5849C24: 5.VII.1989, 1 ex., 4.VIII.1997, 1 ex., v dutině dubu, 

10.VII.1999, 1 ex., 1.VII.2001, 1 ex., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 2.VII.2008, 
1 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo; 6048B8: 
VIII.1984, 1 ex., 16.VII.1991, 2 ex., 20.VI.1992, 1 ex., 5.VIII.1995, 2 ex., 6.VII.2001, 2 ex., 
11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 11.VII.2003, 4 ex. 
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 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
23. Priobium carpini Motschulsky, 1845 – 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo. 
24. Pseudoptilinus fissicollis (Reitter, 1877) – 5849C24: 23.V.1986, 3 ex., 24.V.1988, 2 ex., 4.VI.1993, 1 

ex., 3.VI.2001, 1 ex.; 5849C25: 1.VI.1986, 2 ex.; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex.; 6048B8: 15.V.1992, 1 ex. 
 Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých lípových větví. 
25. Ptilinus fuscus Geoffroy, 1785 – 6048B3: 20.VI.1992, 12 ex., v odumřelém dřevě v dutině vrby, 

2.VII.1995, 1 ex., poklepem vrby. 
26. Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce na okraji bučiny; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., na kmeni suchého buku; 5849C18: 4.VII.1996, 2 
ex., na poraženém buku; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., na kmeni buku, 20.VI.1989, 4 ex., na metru 
bukového dřeva, 30.V.1992, 6 ex., na poraženém buku, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 
1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ♂♂, ve dřevě dubu; 
5949B3: 30.VI.1987, 6 ex., poklepem a na kmeni buku, 27.V.1989, 3 ex., na kmeni habru; 
5949B7:4.VII.1987, 4 ex., na kmeni suchého buku; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., na poraženém buku; 
6048B4: 21.V.1989, 4 ex., na metru bukového břeva, 11.VI.1989, 12 ex., na metru bukového dřeva; 
6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., na kmeni habru, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého habru, 11.VI.1989, 
15 ex., poklepem a na kmeni suchého habru; 6048B10: 16.VII.1991, 8 ex., na poraženém buku; 
6048D6: 18.V.1989, 2 ex., na kmeni suchého habru; 6049A2: 15.V.1992, 5 ex., na poraženém buku. 

27. Ptinomorphus [= Hedobia] imperialis (Linnaeus, 1767) – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem 
suchého buku; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu; 
5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy; 
5949A17: 8.VI.1991, poklepem suchého habru; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu; 
5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 
22.V.1989, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 
5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého 
buku; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1989, 3 ex., poklepem suchého dubu, 
24.IV.1993, 3 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 2 ex., poklepem suchého habru, 18.V.1996, 3 
ex., poklepem suchého habru; 6048D1: 8.V.1988, 2 ex., poklepem suchého buku; 6048D2: 8.V.1988, 1 
ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

28. Ptinomorphus [= Hedobia] regalis (Duftschmid, 1825) – 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem 
suchého dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
6.V.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1991, 1 ex., 
poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem 
suchého habru, 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 
13.V.1986, 2 ex., poklepem suchého habru. 

29. Ptinus coarcticollis Sturm, 1837 – 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině.  
 Kategorie NT  
30. Ptinus dubius Sturm, 1795 – 5849C24: 23.IV.1995, 6 ex., 21.V.1995, 2 ex., 27.IV.1996, 3 ex., 

23.V.1999, 2 ex., 3.VI.2001, 1 ex.; 5949A4: 23.VI.1996, 2 ex. 
 Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem borovice. 
31. Ptinus fur Linnaeus, 1758 – 5849C13: 28.X.2005, 1 ex., v prosevu starého sena seníku; 5849C18: 

12.IV.2004, 4 ex., v prosevu sena u krmelce; 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., 2.IV.2005, 3 ex., 12.IV.2005, 
2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 
7.VI.1986, 1 ♀ v návnadě z kynutého syrového těsta; 5849C25: 13.VI.1986, 1 ♀, v návnadě z kynutého 
syrového těsta, 17.VI.1989, 1 ♀, v návnadě z kynutého syrového těsta, 9.VI.2001, 1 ♀, poklepem dubu, 
1.IV.2002, 1 ♂, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ♀, v prosevu dutiny 
dubu; 5849D21: 29.III.2003, 1 ♀, na světlo; 5949A4: 24.II.1990, 1 ♂, pod kůrou stojícího javoru; 
5949B6; 5949C8: 21.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači. 

32. Ptinus pilosus P. W. J. Müller, 1821 – 5849C24: 23.XI.1997, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu, 
19.IX.1998, 1 ex., poklepem opadané dubové kůry, 7.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 
2 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu 
dutiny dubu; 5849C25: 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 5949A10: 20.V.2003, 2 ex., 
poklepem suchého dubu; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 5949B11: 1.VII.2006, 
v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 
7.VIII.1988, 1 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem 
suchého dubu. 

33. Ptinus rufipes Olivier, 1790 – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., smykem v bučině; 5849C13: 23.VI.2001, 2 
ex., poklepem dubu ve smíšeném lese; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ♀, 15.VI.2003, 1 ♀, 1.VI.2004, 1 ex., 
18.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
1.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1995, 3 ex., 
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poklepem lípy, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.2002, 2 ex., 
poklepem suchého dubu; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., 
poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 3 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem 
suchého habru; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem 
suchého habru, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné 
dubohabřině; 5949C8: 21.VI.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 5949C13: 14.VI.1987; 6048B4: 
21.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví. 

34. Ptinus sexpunctatus Panzer, 1795 – 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
5.VII.1989, 1 ex., 27.VII.1995, 1 ex., vše poklepem dubu. 

35. Ptinus subpillosus Sturm, 1837 – 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1999, 1 ex., v 
prosevu dutina dubu, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.IV.2002, 1 ex., pod dřevem 
položeným k patě solitérního dubu, 23.III.2003, 6 ex., pod kůrou stojící lípy, 20.IV.2003, 2 ex., pod 
kůrou lípy; 5849D21: 29.III.2003, 4 ex., na světlo; 5949A4: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího 
javoru; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., 
poklepem suchého habru; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo. 

36. Xestobium plumbeum (Illiger, 1801) – 5849C6: 6.VI.1992, 1 ex., poklepem buku; 5849C7: 
22.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého buku, 24.VI.1995, 1 ex., smykem v bučině; 5849C12: 27.V.1986, 
1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 23.V.1986, 2 ex., poklepem buku, 1.V.1988, 1 ex., poklepem 
habru, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.1989, 2 ex., poklepem buku, 12.V.1993, 1 ex., poklepem 
buku, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem buku, 30.IV.1995, 7 ex., poklepem buku, 1.VI.1997, 1 ex., 
poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C25: 9.V.1986, 5 ex., poklepem 
suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A17: 
8.VI.1991, 3 ex., poklepem habru; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B2: 3.V.1987, 2 
ex., poklepem suchého buku; 5949B3: 22.V.1989, 3 ex., poklepem habru; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., 
poklepem suchého habru, 9.V.1989, 3 ex., poklepem habru; 5949B8: 10.V.1987, 4 ex., poklepem 
suchého buku; 5949B12: 20.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 20.XII.1988, 27 ex., z bukových větví, 
8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 
24.V.1986, 3 ex., poklepem suchého buku; 6048B8: 2.V.1987, 6 ex., poklepem buku, 3.VI.1988, 1 ex., 
poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., 
poklepem dubu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem buku, 6.V.1995, 3 ex., poklepem suchého buku; 6048D2: 
8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; 6048D6: 8.V.1988, 4 ex., poklepem suchého habru, 
18.V.1989, 1 ex., poklepem habru. 

37. Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) – 5849C24: 29.IV.1989, 1 ex., v dutině dubu, 8.V.1989, 2 
ex., pod kůrou dubu, 1.VII.1989, 1 ex., v dutině dubu, 21.IV.1990, 1 ex., pod kůrou dubu, 30.V.1992, 2 
ex., pod kůrou dubu, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 1 ex., v dutině dubu, 
20.V.2001, 1 ex., pod kůrou dubu, 21.IV.2002, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dubu, 19.V.2002, 1 
ex., pod kůrou dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem 
buku, 20.V.1988, 1 ex., v dutině dubu, 10.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu; 5949A4: 2.III.1991, 6 ex., 
v trouchu v dutině javora klenu, 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., v prosevu 
dutiny dubu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B8: 23.V.1987, 1 ex., v dutině dubu; 
5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v dutině vrby; 
6048B8: 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu. 

38. Xyletinus ater (Creutzer, 1798) – 5949A17: 5.VII.1995, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 
27.VII.1996, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 21.VI.1997, 3 ex., smykem v 
teplomilné svahové habřině, 27.VI.1997, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 
10.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 16.VI.1988, 2 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 3 ex., 
smykem v doubravě, 11.VI.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VI.1992, 1 ex., poklepem 
dubu, 24.V.1993, 1 ex., smykem v doubravě, 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 2 ex., 
smykem v doubravě. 

39. Xyletinus distinquendus Kofler, 1970 – 6048B8: 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě. 
40. Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) – 6048B8: 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 

24.V.1993, 1 ex., smykem v doubravě. 
41. Xyletinus longitarsis Jansson, 1942 – 5849C24: 20.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 2 ex., 

poklepem dubu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.1999, 1 ex., 
poklepem dubu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ex., na světlo, 3.VI.2007, poklepem 
suchých bukových větví; 5849C25: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 
10.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 22.VII.1997, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949B3: 27.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; 5949B11: 3.VI.2006, 2 ex., v prosevu 
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suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě; 5949C18: 5.V.2003, 2 ex., na světlo (I. 
Novák lgt.); 6048B8: 9.V.1981, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 1 
ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, 
smykem v doubravě. 

42. Xyletinus pectinatus (Fabricius, 1792) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni  
43. Xyletinus vaederoeensis Lundberg, 1969 – 5849C24: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 

10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., smykem v doubravě, 7.V.1995, 1 ex., smykem 
v doubravě, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Ochina latreillei (Bonelli, 1809) 
 
ANTHICIDAE 
 

1. Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C24: 20.VI.2007, na světlo; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

2. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761) – 5849C19: 3.VIII.2005, 1 ex., ve světelném lapači. 
3. Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 29.IX.2002, 7 ex., v prosevu starého sena v nivě 

potoka, 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 3.VIII.2005, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C17: pod 
dřevem na bukovém pařezu; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 31.8. 
2003 24 ex., v prosevu suchého sena pod krmelcem, 27.VII.1995, 1 ex., v prosevu čerstvého sena, 
23.VIII.1996, 1 ex., smykem podrostu, 1.VII.2001, 2 ex., v prosevu suché trávy, 28.VII.2002, 3 ex., v 
prosevu starého sena; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 
21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048D20: 24.VII.2006, 1.VIII.2008, 1 ex., 
27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

4. Omonadus formicarius (Goeze, 1777) – 5849C24: 27.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5949A4: 25.VII.2004, 
1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky. 

 
ANTHRIBIDAE 
 

1. Anthribus albinus (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 19.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C18: 
3.VI.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C19: 6.VII.1996, 
1 ex., poklepem suchého habru; 5849C24: 13.VIII.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 21.V.1988, 6 
ex., poklepem suchého dubu, 16.IV.1989, 1 ex., poklepem suchého buku, 8.V.1989, 1 ex., poklepem 
suchého buku, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.VII.1998, 12 ex., na metrech bukového 
dřeva, 23.V.1999, 2 ex., poklepem suchého buku, 17.VI.2001, ex., poklepem suché lípy; 5849C25: 
1.VI.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5949B3: 
27.V.1989, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 
6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu; 
6048B8: 23.V.1987, 11 ex., poklepem suchého dubu, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého habru, 
19.VII.1989, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1991, 1 
ex., poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048D20: 8.V.2006, ve 
světelném lapači; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého buku. 

2. Brachytarsus nebulosus (Forster, 1771) – 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., poklepem smrku v PR, 
11.V.1996, 3 ex., poklepem olše v PR; 5849C1: 31.V.1998, 16 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 13 ex., 
poklepem smrku; 5849C2: 10.II.1996, 4 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., 
poklepem buku, 19.V.1988, 2 ex., poklepem buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C7: 27.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 3.VI.1999, 18 ex., poklepem smrku; 5849C12: 4.V.1996, 4 
ex., poklepem smrku; 5849C13: 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou jírovce; 5849C24: 30.V.1987, 3 ex., 
poklepem borovice, 30.V.1987, 14 ex., poklepem smrku, 14.V.1988, 21 ex., poklepem smrku, 
21.V.1988, 16 ex., poklepem dubu, 8.V.1989, 14 ex., poklepem smrku, 26.V.1989, 2 ex., poklepem 
lípy, 21.V.1995, 4 ex., poklepem borovice; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 5948B20: 
20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 2.III.1991, 4 ex., pod kůrou javora klena, 12.V.1993, 4 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 7.VI.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 
6.XII.1986, 1 ex., pod kůrou dubu; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem jasanu; 6048B3: 29.VI.1997, 2 
ex., poklepem olše; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 28.V.1988, 10 ex., poklepem habru, 
16.VI.1988, 11 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem buku, 18.V.1990, 3 ex., poklepem dubu, 
19.VIII.1995, 4 ex., poklepem dubu. 
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3. Choragus sheppardi Kirby, 1818 – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., smykem podrostu; 6048B8: 
16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VIII.1997, 3 ex., poklepem suchého padlého jasanu, 
27.VI.1999, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi. 

4. Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C12: 23.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem 
suchého buku, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B2: 
23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., na kvasící habrové míze, 1.V.2001, 1 
ex., poklepem suché vrby; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 
ex., poklepem suchého habru, 19.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., 
poklepem suchého dubu. 

5. Enedreutes sepicola (Fabricius, 1792) – 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1995, 3 ex., poklepem suchého dubu. 

6. Phaeochrotes cinctus (Paykull, 1800) – 5849C24: 8.VI.1986, poklepem suchého dubu, 25.VII.1988, 2 
ex., poklepem suchého dubu, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem 
suchého dubu, 3.VI.2001, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949A10: 1.VI.2003, 3 ex., poklepem 
suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B4: 27.VII.1987, 1 ex., 
poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., 
poklepem suchého habru, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem 
suchého dubu, 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
24.V.1993, 7 ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 6 ex., poklepem suchého dubu, 13.VI.1999, 1 
ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu. 

7. Platyrrhinus resinosus (Scopoli, 1763) – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 
5849C18: 16.XII.1991, 2 ex., vylíhnutých z plodnice Hypoxylon sp.; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., 
poklepem suchého buku, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 1.VIII.1998, 3 ex., poklepem 
suchých bukových větví s plodnicemi Hypoxylon sp.; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem suchého 
buku; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., na metru olšového dřeva; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem 
suchého buku; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., 
poklepem suchého dubu. 

 
BIPHYLLIDAE 
 

1. Diplocoelus fagi Guérin–Ménéville, 1844 – 5849C24: 1.V.1974, 12 ex., poklepem suchého buku, 
20.VII.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 6.VI.1987, 2 ex., poklepem 
suchého buku, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., 
poklepem suchého habru; 5949B2: 30.VII.1989, 46 ex., pod kůrou lípy; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., 
poklepem suchého buku; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu; 
6048B8: 27.VI.1987, 17 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 26.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého 
dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B9: 24.V.1986, 1 
ex., poklepem suchého buku, 23.V.1987, 7 ex., poklepem suchého dubu. 

 
BOSTRICHIDAE 

 
1. Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., v teplomilné doubravě; 5949B3: 

22.V.1989, 3 ex., na rok starém bukovém pařezu, 27.V.1989, 1 ex., na rok starém bukovém pařezu; 
6048B9: 24.V.1993, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 6049A6: 4.V.1990, 1 ex., 
na bukovém pařezu; 6049A7: 27.V.2001, 4 ex., na poraženém habru. 

2. Lichenophanes varius (Illiger, 1801) – 5849C24: 2.VII.2000, 1 ex., poklepem suché lípy, 2.VII.2008, 
1 ex., na světlo. 

3. Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) – 5849D21: 25.XII.2004, 1 ex., mrtvý v prosevu sena u 
krmelce. 

 Poznámka: nepůvodní druh, v ČR pouze synantropní výskyt (sklady, sýpky aj.). 
4. Xylopertha [= Xylonites] retusa (Olivier, 1790) – 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., 17.VI.2001, 6 ex.; 

5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., 1.V.2009, 1 ex.; 6048B8: 21.VI.1992, 9 ex., 15.V.1992, 1 ex., 20.VI.1992, 
2 ex., 24.V.1993, 2 ex.,  

 Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých dubových větví. 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
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 Lichenophanes varius (Illiger, 1801) 
 
BRUCHIDAE 
 

1. Bruchidius ater (Marsham, 1802) – 5849C24: 19.V.2002. 
2. Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775) – 5849C6; 5949B12. 
3. Bruchus affinis affinis Frölich, 1799 – 5949C13; 5849C18: 20.VII.1996. 
4. Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) – 5849C6; 5849C13: 22.V.2004, 3 ex., smykem květnatých 

porostů podél lesní cesty; 5849C18: 27.VIII.1993, 5.VII.1994; 5849C23; 5849C25; 5949A4; 5949C13; 
5949A17; 6048B8: 18.V.1996, 27.V.2001; 6048B10. 

5. Bruchus loti (Paykull, 1800) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C13; 5849C18; 5949A17; 5949A22; 
5949B7; 6048B10. 

6. Bruchus luteicornis Illiger, 1794 – 5949C13. 
7. Bruchus rufimanus rufimanus Boheman, 1833 – 5849C13; 6048B8: 18.V.1996. 
8. Bruchus sibiricus occidentalis Lukjanovič & Ter–Minasjan, 1957 – 5849C13: 22.V.2004, 5 ex., 

smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17; 5849C18; 5949B12; 6048B8: 19.VIII.1995. 
 
BUPRESTIDAE 
 

1. Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) – 6048B8: 5.VII.1985, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku na 
teplomilné stráni. 

 Kategorie EN 
2. Agrilus angustulus (Illiger, 1803) – 5849C7: 23.VI.1999, 2 ex.; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem 

na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., 22.VII.2001, 1 ex.; 5849C17: 10.VII.1994, 2 ex., smykem 
na lesní cestě; 5849C24: VI.1969, 2 ex., 23.VII.1978, 1 ex., 30.V.1981, 1 ex., 26.V.1982, 1 ex., 
5.VI.1982, 12 ex., 8.VI.1986, 7 ex., 20.VII.1986, 1 ex., 24.V.1988, 2 ex., 10.VI.1988, 4 ex., 
30.VI.1988, 2 ex., 16.VII.1988, 3 ex., 25.VII.1988, 2 ex., 20.VI.1989, 6 ex., 1.VII.1989, 2 ex., 
20.V.1990, 2 ex., 29.VII.1991, 8 ex., 27.VII.1996, 1 ex., 12.VII.2000, 4 ex.; 5948B20: 20.VI.1987, 1 
ex., poklepem lípy; 5948D20: 12.VII.1989, 4 ex., na poraženém dubu; 5949A4: 3.VI.2001, 1 ex.; 
6048B4: 16.VII.1991, 1 ex.; 6048B8: 5.VII.1985, 2 ex., 16.VI.1988, 1 ex., 11.VI.1989, 2 ex., 
19.VII.1989, 3 ex., 24.VI.1990, 9 ex., 27.VI.1999, 3 ex.; 6049A6: 6.VII.2001, 1 ex., na poraženém 
smrku; 6049A7: 19.VII.1989, 3 ex., na poraženém dubu.  

 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
3. Agrilus aurichalceus L. Redtenbacher, 1849 – 5849C24: VII.1970, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 

20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu. 
 Kategorie NT 
4. Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 29.VII.1991, 1 ex., 

poklepem břízy, 23.VII.1994, 1 ex., poklepem břízy. 
 Kategorie NT 
5. Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) – 5849C17: 14.VI.2009, 1 ex., na dubových kládách; 5849C24: 

VI.1976, 3 ex., na dubových pařezech, 27.VI.1992, 1 ex., na kmeni suchého buku; 5849D21: 
17.VII.2004, 1 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; 5949A13: 26.VI.1990, 1 ex., poklepem dubu; 
5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 24.V.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu. 

6. Agrilus convexicollis L. Redtenbacher – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., 22.VII.2001, 2 ex.; 5849C19: 
20.VIII.1994, 1 ex.; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex.; 6048B3: 20.VI.1992, 2 ex.; 6048B8: 16.VII.1991, 1 
ex., 20.VI.1992, 1 ex., 27.VI.1999, 2 ex. 

 Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem poklepem jasanu. 
 Kategorie VU 
7. Agrilus graminis (Laporte de Castelnau & Gory, 1837) – 5849C24: 23.VII.1989, 1 ex., 29.VII.1991, 

3 ex., 9.VIII.1991, 2 ex., 30.VI.1992, 2 ex., 12.V.1993, 1 ex., 28.VII.2008, na světlo umístěné pod 
dubem; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 11.VI.1989, 1 ex., 
19.VII.1989, 16 ex, 16.VII.1991, 2 ex. 

 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
8. Agrilus integerrimus Ratzeburg, 1839 – 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
 Kategorie EN 
9. Agrilus laticornis (Illiger, 1803) – 5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., 16.VII.1988, 2 ex., 25.VI.1989, 1 ex., 

29.VII.1991, 10 ex., 30.VI.1992, 1 ex.; 5849D21: 18.VI.2008; 6048B8: VIII.1984, 2 ex., 19.VII.1989, 4 
ex. 

 Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
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10. Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 – 5849C11: 24.VII.1995, 3 ex., smykem; 5849C17: 
7.VII.1997, 2 ex., na poraženém dubu; 5849C24: 10.VII.1982, 2 ex., 16.VII.1988, 1 ex., 24.VII.1991, 1 
ex., 9.VIII.1991, 1 ex., 14.VII.1992, 1 ex., 5.VII.1993, 4 ex., 10.VIII.1993, 1 ex., 3.VII.1994, 2 ex., 
20.VII.1995, 12 ex., 3.VI.2001, 4 ex.; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., 11.VI.1989, 1 ex., 19.VII.1989, 1 
ex., 19.VI.1993, 1 ex., 27.VI.1999, 2 ex. 

 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
11. Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 – 5949B2: 5.VIII.2001, 2 ex.; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem 

habru v teplomilné dubohabřině; 6048B4: 29.VII.1978, 1 ex.; 6048B8: VIII.1984, 4 ex., 7.VIII.1988, 4 
ex., 16.VII.1991, 1 ex. 

 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
 Kategorie NT 
12. Agrilus pratensis (Ratzeburg, 1837) – 5849C2: 25.VII.1980, 1 ex., poklepem osiky.  
 Kategorie NT 
13. Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835 – 5849C17: 14.VI.2009, 6 ex., na dubových kládách; 5849C24: 

VII.1973, 1 ex., V.1974, 1 ex., V.1976, 2 ex., VI.1976, 8 ex., VI.1979, 3 ex., 30.V.1981, 2 ex., 
26.VI.1981, 1 ex., 5.VI.1982, 1 ex., 10.VII.1982, 12 ex., 24.V.1988, 4 ex., 16.VII.1988, 1 ex., 
20.V.1989, 3 ex., 1.VII.1989, 4 ex., 24.VII.1991, 8 ex., 29.VII.1991, 6 ex., 30.VI.1992, 3 ex., 
14.VII.1992, 2 ex., 27.VII.1995, 3 ex., 22.VII.2000, 1 ex.; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 
10.VI.1988, 2 ex.; 5849D21:  17.VII.2004, 1 ex., na kmeni padlého buku, 17.VII.2004, 1 ex., poklepem 
suchých borových větví; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5948D20: 17.VII.1989, 1 ex.; 
5949A10: 10.V.2003, 1 ex.; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex.; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex.; 6048B8: 
VIII.1977, 1 ex., 26.V.1982, 1 ex., VI.1984, 1 ex., 22.VI.1987, 1 ex., 6.V.1990, 3 ex., 18.V.1990, 2 ex., 
24.VI.1990, 1 ex., 21.VI.1991, 1 ex., 20.VI.1992, 1 ex.; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex.; 6049A2: 15.V.1992, 
2 ex.; 6049A7: 27.V.2001, 1 ex., na poražené olši. 

 Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví. 
14. Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 

VI.1969, 1 ex., na poraženém dubu, 10.VII.1982, 1 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem 
břízy, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 30.VI.1992, 1 ex., 
poklepem dubu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; 5849C25: 13.VII.2006, 
na metru bukového dřeva; 5849D21: 17.VII.2004, 1 ex., na kmeni padlého buku, 25.VII.2004, 4 ex., na 
kmeni padlého buku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 30.V.1992, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., poklepem habru. 

15. Anthaxia godeti Laporte de Castelnau & Gory, 1847 – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., poklepem 
suchého smrku; 5849C24: VII.1963, 2 ex., 23.VII.1978, 3 ex., 30.V.1981, 1 ex., VII.1982, 1 ex., 
24.VII.1991, 2 ex., poklepem suchých borových větví, 5.VII.1993, 1 ex., 17.VI.2001, 2 ex., poklepem 
dubu; 5948B20: 20.VI.1987, 6 ex., na kvetoucím jestřábníku; 5949A13: 26.VI.1990, 3 ex.; 5949B4: 
16.VII.1994, 1 ex.; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B8: 
VII.1980, 1 ex., smykem v doubravě, 28.VI.1991, 25.VI.1995, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 
5.VIII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048B10: 16.VII.1991, 1 ex., na poraženém smrku; 
6049A7: 19.VII.1989, 1 ex., na poraženém dubu. 

16. Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 – 5849C1: 3.V.2009, více ex., na květech Taraxacum officinale; 
5849C17: 29.VI.2008, na metru borového dřeva; 6048B4: 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku. 

17. Anthaxia nitidula nitidula (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 25.VI.1989; 5949A4: 21.V.1988, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, 1 
ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949C13: 14.VI.1987, 3 ex.; 6048B8: VII.1977, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B13: VII.1974, 1 ex. 

18. Anthaxia podolica Mannerheim, 1837 – 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 
VII.1974, VI.1984, 10.VII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VI.1988, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 17.V.1989, 26.V.1982, 6.V.1990, 28.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího šípku, 
15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1997, 3 ex. 

 Kategorie VU 
19. Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce; 5849C18: 4.VII.1996, 4 ex., poklepem suchého smrku; 5849C24: VI.1974, 1 ex., VI.1976, 2 
ex., 4.VII.1977, 3 ex., na poraženém smrku, 25.VI.1989, 3 ex., poklepem borovice, 26.VI.1981, 5 ex., 
27.VII.1995, 4 ex.; 5948D5: 17.VI.1990, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., 
ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A13: 26.VI.1990; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 
6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., na poraženém smrku. 

20. Anthaxia semicuprea Küster, 1851 – 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v teplomilné dubohabřině. 
 Kategorie EN 
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21. Anthaxia similis (Saunders, 1871) – 5849C1: 3.V.2009, více ex., na květech Taraxacum officinale; 
5849C7: 20.VI.1991; 5849C24: VII.1973, VI.1975, 22.V.1977, 6.VI.1980, 10.VI.1988, 1 ex., 
17.VI.1989, 16.VII.1989; 5849C25: 21.V.1988, 1 ex.; 5948D5: 22.VII.1990, 3 ex., ve feromovovém 
lapači na kůrovce; 5949B12: 20.V.1988, 1 ex.; 6048B10: 22.V.1987, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky. 

22. Aphanisticus elongatus (A. & G. B. Villa) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů na 
rozhraní podmáčené nivy a teplomilné stráně, 5949B11: 15.V.2004, 1 ex., 30.V.2004, 1 ex., vše 
smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy. 

 Kategorie EN 
23. Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 – 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., v prasklině dřeva na čerstvě 

padlé borovici. 
 Kategorie VU 
24. Buprestis rustica Linnaeus, 1758 – 5849C17: 14.VI.2009, 1 ex., na borových kládách; 5849C24: 

20.VII.1980, 2 ex., ab. combinata naletující na trouchnivějící borové pařezy, 4.VI.1993, 1 ex., na 
borovém pařezu; 5849C25: 25.VII.1980, 1 ex., 20.VII.1980, 1 ex., 30.VIII.1987, 1 ex., vše na borovém 
pařezu; 6049A6: 6.VII.2001, 1 ex., na poražené borovici. 

 Kategorie NT 
25. Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – 5849C24: IX.1964, 8 ex., ve dřevě borového pařezu. 
 Kategorie NT 
26. Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) – 5849C17: 14.VI.2009, 2 ex., na dubových kládách; 

5849C24: VII.1970, 6 ex., na metru bukového dřeva, 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchých bukových 
větví, 16.VII.1989, 3 ex., na poraženém buku, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 
19.VII.1991, 2 ex., na poraženém buku; 5849D21: 17.VII.2004, 5 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; 
5949B3: 22.V.1989; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048B4: 19.VI.1993, 4 ex., poklepem 
dubu; 6048B8: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

27. Coraebus elatus (Fabricius, 1787) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na 
úpatí doubravy; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni. 

 Kategorie NT 
28. Coraebus undatus (Fabricius, 1787) – 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., 27.VI.1992, 1 ex., vše poklepem 

solitérního dubu. 
 Kategorie EN 
29. Habroloma geranii [= nana (Paykull, 1799)] (Silfverberg, 1977) – 5849C13: 18.VII.1999, 3 ex., 

23.VI.2001, 1 ex.; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex.; 5849C23: 17.VIII.1994, 6 ex., 27.VIII.1995, 6 ex. 
 Poznámka: sběr se uskutečnil smykem porostu kakostů na zamokřené louce v nivě potoka Klíčava. 
 Kategorie EN 
30. Melanophila [= Phaenops] cyanea (Fabricius, 1775) – 5849C1: 3.VIII.2008, na padlé borovici ve 

smíšeném lese; 5849C17: 14.VI.2009, na borových kládách; 5849C24: VI.1970, 3 ex., na čerstvě 
poražené borovici, VI.1971, 2 ex., na padlé borovici, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 
5.VII.1993, 17 ex., poklepem suché borovice, 5.VII.1993, 1 ♀, při kladení vajíček na poraženém smrku, 
12.VII.1997, 1 ex., poklepem suché borovice; 5949A4: 23.VII.1978, 12 ex., na padlé borovici; 6049A7: 
27.V.2001, 2 ex., na poražené borovici. 

31. Poecilonota [= Ovalisia[ rutilans (Fabricius, 1777) – 5849C24: 24.V.1988, 16 ex., 7.VI.1988, 4 ex., 
16.VII.1988, 2 ex., 17.VI.1989, 2 ex., 20.V.1990, 2 ex., 9.VI.2001, 1 ex., vše poklepem lípy; 6048B4: 
19.VI.1993. 

 Kategorie NT 
32. Trachys fragariae C. Brisout de Barneville, 1874 – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného 

trávníku na úpatí doubravy. 
 Kategorie VU 
33. Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů na lesní 

cestě podél PR; 5849C7: 21.VIII.1994, 3 ex., smykem křovinatých porostů, 1.VIII.1999, 2 ex., 
poklepem jívy; 5849C13: 4.V.1996, 7 ex., poklepem jívy; 5849C17: 28.V.1994, 1 ex., poklepem dubu; 
5849C24: V.1964, 20.V.1980, 2 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., 
poklepem jívy, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 29.VI.1997.  

 
BYRRHIDAE 
 

1. Byrrhus arietinus Steffahny, 1842 – 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., pod dřevem na zemi ve smíšeném 
lese; 5849C17 : 30.V.1994, 1 ex., pod dřevem na zemi ve smíšeném lese. 

2. Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 2.IV.2000, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 
5949A10: 2.VII.2005, 1 ex., na travnaté potoční nivě. 
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3. Byrrhus pustulatus (Forster, 1771) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., pod kamenem na okraji teplomilné 
stráně a doubravy; 6048B8: 19.VIII.1995, 1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 11.VII.2002, 1 ex., 
volně na zemi při chytání na světlo v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 1 ♀, pod dřevem v doubravě. 

 Kategorie VU 
4. Chaetophora spinosa (Rossi, 1794) – 5849C24: 8.V.2009, 2 ex., pod dřevem na pastvině. 
 Kategorie EN 
5. Cytilus sericeus (Forster, 1771) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny 

v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené 
olšiny v PR; 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě, 30.IV.2005, v letu v nivě potoka; 
5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 20.V.2006, 1 ex., na starém bukovém 
pařezu; 5949A4: 1.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.V.1996, 1 ex., pod 
dřevem v teplomilné doubravě.  

6. Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783) – 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchých dubových 
větví na zemi. 

7. Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) – 5949A4: 31.3. 2001 1 ex., 28.IV.2001, 6 ex., vše pod kameny 
na teplomilné stráni. 

 Kategorie EN 
8. Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR;  

5849C11: 1.IX.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5949A4: 17.IX.1993, 1 ex., pod dřevem na 
teplomilné stráni. 

 
BYTURIDAE 
 

1. Byturus tomentosus (De Geer, 1774) – 5848D25: 15.V.1992, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5849C1: 31.V.1998, 2.V.1999; 5849C6: 19.V.1988, 16 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5849C7: 
5.VI.1991, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.V.2002; 5849C13: 16.V.1993, 2 ex., smykem údolní 
louky; 5849C17: 26.IV.1998; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem podrostu na louce; 5849C24: 
14.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 16 ex., poklepem kvetoucí jabloně; 5849C25: 
16.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949A4: 8.V.1989, 21 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A17: 20.VI.1995, 27.VII.1996, 21.VI.1997; 5949A24: 18.V.1988, 21 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B12: 10.VII.2001; 5949C23: 
9.V.1990, 8 ex., poklepem kvetoucí udatny, 24.VI.1990, 6 ex., poklepem kvetoucí udatny, 18.V.1996, 4 
ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 6048B8: 17.V.1989, 42 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
18.V.1990, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989. 

 
CANTHARIDAE 
 

1. Ancistronycha violacea (Paykull, 1789) – 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2004, 1 ex., vše ve 
světelném lapači; 5849C24: 1.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve 
světelném lapači. 

2. Cantharis nigra [= bicolor Herbst, 1784] (De Geer, 1774) – 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., smykem 
v nivě potoka.  

3. Cantharis figurata Mannerheim, 1843 – 5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR; 5848D24: 21.VI.1996, 2 ex., smykem podrostu; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku, 
19.V.2001; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 8.VII.1997, 1 ex., smykem 
v nivě potoka, 17.V.1998; 5849C17: 31.V.1997, 12 ex., poklepem smrku; 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.1996, 8.VI.2003, 5 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 
18.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2003, 2 ex., 3.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 
5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem na pastvině, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 3 ex., 
poklepem borovice, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 3 ex., na světlo, 12.VII.1997, 5 
ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 6 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 2 ex., poklepem smrku, 
3.VI.2001, 4 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 
21.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., smykem mokřadních 
porostů; 6048B3: 29.VI.1997; 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 
20.V.2007, 4 ex., 14.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 4 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

4. Cantharis fulvicollis Fabricius, 1792 – 5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 
19.VII.1999, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní 
cestě; 5849C13: 8.VII.1997, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka, 
23.VI.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 
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5849C19: 6.VII.1996, 2 ex., smykem mokřiny; 5849C24: 12.VII.1997, 4 ex., 2.VII.2000, 1 ex., 
poklepem smrku, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 
6 ex., smykem břehových porostů rybníka, 8.VII.2003, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace 
rybníka; 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 2.VII.2005, smykem 
travnatých porostů v nivě potoka; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 
10.VII.2001, 1 ex., smykem na úpatí dubohabřiny, 6.VII.2002, 7 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 
29.VI.1997, 12 ex., poklepem břehové vegetace řeky. 

5. Cantharis fusca Linnaeus, 1758 – 5849C13: 17.V.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 
1.VI.2002, 4 ex., smykem lučního porostu, 18.VI.2002, 3 ex., smykem lučního porostu; 5949A4: 
23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., smykem v teplomilné 
doubravě. 

6. Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 – 5849C18: 4.VII.1996, 4 ex., smykem v nivě potoka. 
7. Cantharis livida Linnaeus, 1758 – 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 

15.VI.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě, 8.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1998, 
2 ex., na světlo, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5849D21: 
18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 6048D20: 15.VI.2006, 20.V.2007, 8 ex., 5.VI.2007, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

8. Cantharis nigricans (O. F. Müller, 1776) – 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C13: 
31.V.1997, 1 ex., poklepem smrku, 17.V.1998, 4 ex., poklepem smrku, 23.VI.2001, 1 ex., smykem 
v nivě potoka; 5849C18: 25.V.2002, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 8 ex., 
18.VI.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 2 ex., 18.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 
5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 15.VI.1996, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 2 ex., 
poklepem borovice, 21.VI.1997, 1 ex., na světlo, 3.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 2 ex., 
na světlo; 6048D20: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 6048D20: 22.VI.2006, 26.VI.2006, 8.V.2007, 2 ex., 
20.V.2007, 24 ex., 24.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 3 ex., 8.VI.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači. 

9. Cantharis obscura Linnaeus, 1758 – 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 
4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 11.V.2003, 
1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 8 ex., 
poklepem borovice, 23.V.1999, 3 ex., poklepem borovice, 17.V.2002, 3 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., 
na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 6 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949C8: 26.V.2002, 4 ex., ve světelném lapači; 5949C18: 5.V.2003, 8 ex., na světlo 
(I. Novák lgt.); 6048B8: 18.V.1996, 6 ex., poklepem dubu, 2.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048D20: 8.V.2007, 7 ex., 20.V.2007, 2 ex., 27.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.  

10. Cantharis pagana Rosenhauer, 1846 – 5849C1: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 
17.V.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice; 5949B7; 6048D20: 22.VI.2006, ve světelném lapači. 

11. Cantharis pallida Goeze, 1777 – 5949B12: 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
12. Cantharis paludosa Fallén, 1807 – 5849C1: 22.V.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 

4.V.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.V.2004, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka. 
13. Cantharis pellucida Fabricius, 1792 – 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 

3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C13: 12.V.1996, 1 ex., e.p. v topolovém trouchu, 17.V.1998, 3 
ex., smykem v nivě potoka, 22.V.2004, 6 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C18: 
5.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 18.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
21.V.1995, 16 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; 
5949A4: 23.V.1999, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C18: 17.VI.2002, 4 ex., na světlo (I. 
Novák lgt.); 6048B8: 17.V.1997, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 15.VI.2006, 22. 
14.VII.2007, 1 ex., 29.V.2008, 3 ex., 31.V.2008, 5 ex., 8.VI.2008, 3 ex., 12.VI.2008, 1 ex., 17.VI.2008, 
2 ex., 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

14. Cantharis rufa Linnaeus, 1758 – 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 4.VI.2004, 1 ex., 
15.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 12.VII.1997, 2 ex., poklepem borovice, 
9.VI.2001, 1 ex., poklepem suché borovice, 1.VII.2001, 2 ex., poklepem borovice, 1.VII.2001, 1 ex., 
poklepem dubu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 
18.VI.2002, 4 ex., smykem lučních porostů, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 
24.VII.2001, 2 ex., na světlo; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048D20: 22.VI.2006, 
26.VI.2006, 20.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 8.VI.2007, 3 ex., 12.VI.2007, 4 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 
22.VI.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

15. Cantharis rustica Fallén, 1807 – 5849C24: 21.V.1995, 12 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 3 ex., 
poklepem borovice; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7; 
5949B12; 6048B8: 18.V.1996, 8 ex., poklepem dubu, habru, 17.V.1997, 2 ex., poklepem dubu, 
7.V.2000, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
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16. Cratosilis denticollis (Schummel, 1844) – 5849C25: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 
25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem v teplomilné svahové 
habřině; 6048B3: 29.VI.1997, 17 ex., poklepem olší v nivě řeky; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex., poklepem 
dubu. 

17. Malthinus biguttatus (Paykull, 1800) – 5848D5: 16.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 
5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 22.VII.2001, 8 ex., smykem na lesní 
cestě; 5849C18; 5849C24: 6.VII.1996, 6 ex., poklepem dubu a lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., 
smykem v nivě potoka. 

18. Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) – 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C17: 
10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 18.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, ve 
světelném lapači; 5849C24: 20.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 2 ex., poklepem dubu, 
15.VI.1996, 6 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 3 ex., poklepem 
dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ex., poklepem břízy, 11.VII.2006, 1 ex., na 
světlo; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 26.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 
11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 26.VI.2006, 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

19. Malthinus glabellus Kiesenwetter, 1852 – 5949A10: 20.V.2003, 1 ex., poklepem dubu na teplomilné 
stráni; 5949A17: 27.VI.1997, 15 ex., poklepem habru v teplomilné svahové habřině; 5949B2: 
5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 5949B7: 10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě 
potoka; 5949B12: 6.VII.2001, 1 ex., poklepem habru, 10.VII.2001, 8 ex., poklepem lípy, habru a dubu 
v teplomilné habrové doubravě; 6048B8. 

20. Malthodes brevicollis (Paykull, 1798) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C12; 
5849C24: 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice. 

21. Malthodes dispar (Germar, 1824) – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači. 
22. Malthodes europaeus Wittmer, 1970 – 6048B3: 23.V.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky. 
23. Malthodes guttifer Kiesenwetter, 1852 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 

5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 17.VII.2006, 1 ex., ve světelném lapači. 
24. Malthodes hexacanthus Kiesenwetter, 1852 – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 

25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 30.V.2003, 1 
ex., na světlo; 6048D20: 7.V.2007, 2 ex., 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 4 ex.,  vše ve světelném lapači. 

25. Malthodes marginatus (Latreille, 1806) – 6048B8: 15.V.1999, 1 ex., poklepem dubu. 
26. Malthodes minimus (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 8.VII.1997, 5 ex., smykem na lesní cestě, 

23.VI.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C24: 26.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 20.VII.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 
5849C25: 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu; 5949A20: 27.VI.1997, 2 ex., smykem břehových porostů 
rybníka; 6048D20: 2.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

27. Malthodes mysticus Kiesenwetter, 1852 – 5849C24: 6.VII.1996, 19 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 
2 ex., poklepem dubu. 

28. Malthodes spathifer Kiesenwetter, 1852 – 6048D20: 5.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

29. Malthodes spretus Kiesenwetter, 1852 – 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka na úpatí 
teplomilné stráně. 

30. Metacantharis discoidea (Ahrens, 1812) – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 
8.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 25.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem suché borovice; 5849D21: 18.VI.2002, 1 
ex., na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VI.1996, 1 ex., poklepem 
lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048D20: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 5.VI.2007, 2 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 2 ex., vše ve 
světelném lapači. 

31. Metacantharis haemorrhoidalis (Fabricius, 1792) – 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 
5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A10: 16.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7; 6048D20: 5.VI.2007, 4 ex., ve 
světelném lapači.  

32. Podabrus alpinus (Paykull, 1798) – 5849C13: 8.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 
2.VI.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 14.VI.2005, 1 
ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem 
borovice, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem borovice, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 
ex., poklepem borovice; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 22.VI.2006, 
26.VI.2006, 20.V.2007, 3 ex., vše ve světelném lapači. 
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33. Podistra [= Absidia] rufotestacea (Letzner, 1845) – 5849C19: 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 
6048D20: 26.VI.2006, 3 ex., 5.VI.2007, 3 ex., 8.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 3 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 
18.VI.2007, 7 ex., 22.VI.2007, 8 ex., 4.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 7 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 
19.VII.2007, 2 ex., 8.VI.2008, 1 ex., 17.VI.2008, 5 ex., 26.VI.2008, 6 ex., 2.VII.2008, 4 ex., 
4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači. 

34. Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – 5849C11: 24.VII.1995, 15 ex., smykem v nivě potoka, 1.IX.1996, 
6 ex., smykem na lesní cestě; 584918: 24.VII.1995, 12 ex., smykem v nivě potoka, 20.VII.1996, 2 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C19: 6.VII.2003, 5 ex., 9.VII.2003, 6 ex., 16.VII.2003, 11 ex., 
30.VII.2003, 4 ex., 10.VIII.2003, 15 ex., 13.VIII.2003, 5 ex., 10.VII.2004, 2 ex., 5.VIII.2004, 2 ex., vše 
ve světelném lapači; 5849C23: 24.VII.1995, 13 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 6.VII.1996, 12 
ex., poklepem kvetoucí lípy, 15.VII.1998, 10 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo; 
5849C25: 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2001, 6 ex., smykem 
lučních porostů, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo; 5949A4; 5949B7: 
10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949C8: 28.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 6048B8: 
11.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 
31.VII.2006, 14.VII.2007, 14 ex., 17.VII.2007, 14 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 
1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

35. Rhagonycha gallica Pic, 1923 – 5849C13: 24.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949C8: 
8.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači. 

36. Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978 – 6048D20: 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači. 
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 
V posledních        letech dochází k jejímu šíření (Vl. Švihla, pers. comm., 2009). 

37. Rhagonycha lignosa (O. F. Müller, 1764) – 5849C1: 22.V.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 
31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 3.VI.1999, 
1 ex., poklepem smrku, 19.V.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., smykem 
v bučině; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 8.VI.2003, 
1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., smykem travnatých 
porostů, 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem borovice, 
23.V.1999, 4 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 8 ex., poklepem 
dubu, lípy a borovice, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
4.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949B7; 6048D20: 17.V.2007, 2 
ex., 20.V.2007, 13 ex., 24.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 6 ex., 8.VI.2007, 2 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 
7.VI.2008, 2 ex., 8.VI.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači. 

38. Rhagonycha limbata C. G. Thomson, 1864 – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., smykem na lesní cestě, 
19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 
2 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 2 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 4 ex., poklepem dubu, 
4.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B12: 8.VI.2002, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949C23: 27.5. 1984 1 ex., smykem v nivě potoka; 
6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 17.V.1997, 3 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048D20: 15.VI.2006, 20.V.2007, 3 ex., vše ve světelném lapači. 

39. Rhagonycha lutea (O. F. Müller, 1764) – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C18: 4.VII.1996, 10 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C19: 25.VI.2003, 1 ex., 13.VII.2003, 2 ex., 
10.VII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 12 ex., poklepem dubu a borovice, 
3.VIII.1997, 3 ex., poklepem borovice, 15.VII.1998, 4 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., 
poklepem lípy, 9.VI.2002, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo; 5949A4: 
6.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949A20; 5949B6; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem smrku; 5949B12: 
10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3; 
6048B8: 6.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048D20: 14.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 2 ex., vše ve 
světelném lapači. 

40. Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C24: 
15.VI.1996, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; 
5849D21: 18.VI.2002, 8 ex., smykem břehových porostů rybníka. 

41. Rhagonycha translucida (Krynicky, 1832) – 5849C19: 18.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2003, 1 ex., 
20.VII.2003, 2 ex., 10.VII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., smykem 
travnatých porostů, 21.VI.1997, 1 ex., na světlo, 12.VII.1997, 4 ex., poklepem borovice, 26.VI.2002, 1 
ex., na světlo; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 27.VI.1997, 2 ex., 
poklepem habru; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048D20: 17.VII.2006, 
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20.VII.2006, 18.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 3 ex., 26.VI.2008, 3 ex., 2.VII.2008, 2 ex., 4.VII.2008, 1 
ex., 20.VII.2008, 5 ex., vše ve světelném lapači. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Ancistronycha violacea (Paykull, 1789) 
 Absidia rufotestacea (Letzner, 1845) 

Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978 
 
CARABIDAE   
 

1. Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., 8.IX.2002, 2 ex., vše pod kamenem 
na úpatí suťového lesa u řeky. 

 Skupina A 
2. Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – 5849C19: 9.VIII.1991, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě v nivě 

potoka; 5849C24: 30.IV.1990, 4 ex., pod padlým kmenem v nivě potoka; 6048B8: IV.1974, 2 ex., 
VII.1984, 2 ex., 26.IV.1986, 1 ex., 8.IX.2002, 1 ex., vše pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky; 
6048B19: 19.X.1996, 4 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.  

 Skupina A 
3. Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) – 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., na lesní cestě; 

5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C19: 30.VI.1988, 2 ex., 
v náplavu, 21.IV.1990, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě, 21.IV.1991, 4 ex., pod kamenem v nivě 
potoka na úpatí svahové habřiny, 2.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí svahové 
habřiny; 5849C24: 20.VI.1984, 3 ex., pod dřevem na pasece, 22.IV.1985, 1 ex., pod dřevem v bučině, 
14.V.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 5849C25: 16.IV.1989, 6 ex., pod kameny v nivě potoka; 
5949A4: 15.V.1993, 3 ex., pod kmenem v nivě potoka, 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě; 
5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., pod kameny v nivě potoka; 5949B3: 30.IV.1989, 2 ex., pod dřevem 
v dubohabřině; 5949C3: V.1978, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka. 

 Skupina A 
4. Abax parallelus (Duftschmid, 1812) – 5848D15: 21.IV.1985, 2 ex., pod kameny na regulovaném 

břehu potoka; 5849C1: 10.IV.2005, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese; 5849C19: 28.VII.1991, 4 
ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy, 15.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí 
svahové habřiny; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., pod dřevem v bučině, X.1988, 2 ♂♂, pod kmenem v nivě 
potoka, 30.IV.1990, 3 ex., pod kmenem v nivě potoka; 5849C25: IV.1978, 1 ex., pod kamenem 
v bučině; 5949A4: 25.VI.1989, 2 ex., pod kameny v nivě potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., pod 
kmenem v nivě potoka; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., pod dřevem v kamenité bučině, 11.IX.1993, 1 ex., 
pod kamenem v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 
1.V.2001, 4 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 8.IX.2002, 8 ex., pod kamenem na úpatí 
suťového lesa u řeky. 

 Skupina A 
5. Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – 5849C24: 28.VII.2008, 1 ♀, na světlo; 5949B12: 20.VII.2008, 1 

ex., na kamenitopísšitém břehu přehrady. 
 Skupina A 
6. Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) – 5848D5: 9.V.1993, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 

5848D15: 12.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na regulovaném břehu potoka; 5849C1: 24.VI. 2004 více 
ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených 
travnatých okrajů rybníka; 5849C7: 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 4.V.2002, 2 
ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., pod kamenem na suchém místě 
v nivě potoka; 5849C24: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 
2.VII.2008, 3 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949B2: 
18.IV.1993, 3 ex., pod kameny na okraji doubravy; 5949C23: 15.V.1999, 1 ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce. 

 Skupina A 
7. Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo.  
 Skupina A 
8. Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) – 5849C11: 24.IV.1994, 2 ex., pod kameny na skrývce 

zeminy; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod 
kameny na osluněných suchých místech v nivě potoka; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni. 

 Skupina E 
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9. Acupalpus parvulus [= dorsalis (Fabricius, 1787)] (Sturm, 1825) – 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., 
prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových 
porostů rybníka; 5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 
ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., 10.VII.1991, 3 ex., 3.VI.1994, 1 ex., 
vše na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., 30.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 
ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo, 27.V.2005, 1 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 
5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo. 

 Skupina A 
10. Agonum afrum Duftschmid, 1812 – 5849C24: 7.V.1973, 1 ex., na hlinitopísčitém břehu potoka; 

5948D24: VI.1984, 1 ex., v travnatém břehovém porostu řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 5 ex., 19.IV.1997, 
6 ex., vše na hlinitém břehu řeky. 

 Skupina A 
11. Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní 

Kracle; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C18: VI.1962, 3 ex., na 
kamenitém břehu potoka; 5849C23: VIII.1976, 2 ex., na kamenitém břehu potoka; 5849D21: 
28.VI.2003, 2 ex., na bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu 
rybníka; 5948D24: 1.VII.1980, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 11 ex., na 
podmáčené zaplavené louce; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, 
na kamenitopísčitém břehu přehrady. 

 Skupina A 
12. Agonum mülleri (Herbst, 1784) – 5849C7: 23.III.1997, 1 ex., volně na lesní cestě; 5849C12: 

8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 24.IV.1994, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce na okraji lesa, 10.XI.1996, 2 ex., pod kamenem na lesní cestě; 
5849C18: X.1984, 1 ♂, na lesní cestě pod kamenem; 5948D24: VII.1980, 6 ex., v travnatém břehovém 
porostu řeky; 6048B3: 19.IV.1997, 3 ex., 3.V.1997, 1 ex., vše na kamenitém břehu řeky; 6048B8: 
30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
13. Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na písčitém regulovaném břehu 

potoka, 8.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 
30.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 14.V.1988, 1 
ex., na zarůstajícím břehu potoka po melioraci; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou 
monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., imaturní na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 
25.VI.1993, 1 ex., na lesní pasece; 5849C12: 21.IX.1992, 1 ex., imaturní na zarostlém dně rybníka; 
5849C24: 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 14.IX.2001, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního 
dubu, 23.IX.2001, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: IV.1974, 5 ex., pod dřevem na 
pastvině, V.1982, 1 ex., poklepem borovice; 5849D21: 17.VII.2004, 2 ex., na podmáčeném travnatém 
okraji napouštěného rybníka, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 
1.V.2003, 1 ex., 15.V.2004, 1 ex., 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty v nivě 
potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu 
přehrady. 

 Skupina A 
14. Agonum viduum (Panzer, 1797) – 5848D5: 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do 

rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 
5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 1 ex., na bahnitém 
břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., 21.VIII.1992, 2 ex., vše pod dřevem na břehu rybníka; 
5849C24: V.1973, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, 17.VII.2002, 3 ex., na břehu zatravněné tůňky na 
pastvině; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ♂♂, 1 ♀, na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 17.VII.2004, 1 ex., 
v podmáčeném travnatém porostu na pastvině, 27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka; 
5948D24: VII.1980, 2 ex., 5.VI.1982, 12 ex., 20.IV.1985, 1 ex., 6.VII.1985, 3 ♂♂, 5 ♀♀, vše na 
bahnitém břehu řeky; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., 7.V.1995, 2 ex., vše na kamenitém břehu potoka; 
5949A10: 1.V.2003, 15 ex., 15.V.2004, více ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty 
v nivě potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na obilném poli v nivě potoka; 5949B7: 12.V.2002, 
v prosevu listí na břehu potoka; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 
10.VII.2001, 6 ex., též imaturní na kamenitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 3 ex., na bahnitém břehu 
přehrady, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na 
břehu přehrady, 20.VII.2008, imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., 
na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.III.2009, více ex., pod dřevem 
v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; 5949C17: 18.V.1985, 2 ex., na kamenitém břehu řeky; 
6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na písčitém břehu řeky, 7.V.1995, 2 ex., na písčitém břehu řeky, 3.V.1997, 
3 ex., na břehu řeky ; 6048B8: 4.II.1990.  
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 Skupina A 
15. Amara aenea (De Geer, 1774) – 5848D5: 19.IX.2004, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy v PR; 

5848D15: 30.VII.1985, 2 ♀♀, na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C7: 12.IV.1991, 2 ex., pod 
kameny na lesní cestě; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v lese; 5849C12: 
8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 24.IV.1994, 3 ♀♀, ve feromonové lapači na 
kůrovce; 5849C18: 29.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 18.III.2007, v prosevu staré 
trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C21: 24.IV.1992, 6 ex., pod kameny na polní cestě; 
5849C24: 7.V.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: VII.1974, 1 ex., smykem travnatého 
porostu, V.1982, 2 ex., smykem travnatého porostu, 25.VIII.2000, 1 ex., imaturní pod dřevem na 
pastvině; 5948D24: VII.1978, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod 
kamenem na suchém místě v nivě potoka, 20.V.1990, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 
21.III.1993, 18 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 3 ex., pod kameny na teplomilné 
stráni, 1.IV.2001, 4 ♀♀, volně na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 4 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 
5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A17: 20.VI.1987, 4 ex., v prosevu staré slámy 
v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., na obilném poli; 5949B2: 18.IV.1993, 1 ex., pod kamenem 
na pastvině; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ♂, 1 ♀, při kopulaci na pastvině, 18.VIII.2001, 4 ex., pod kameny 
na teplomilné stráni; 5949B23: 16.VIII.1991, 13 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 
6048B8: 18.V.1988, 2 ♂♂, 1 ♀, 6.V.1995, 3 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 27.VI.1999, 1 ex., imaturní, 
1.V.2002, 3 ♂♂, 1 ♀, vše smykem a pod kameny na teplomilné stráni. 

 Skupina A 
16. Amara apricaria (Paykull, 1790) – 5848D15: 14.IX.1985, 1 ex., na meliorační ploše na pasece v lese; 

5849C19: 6.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C23: 8.VIII.1985, 8 ex., volně na pastvině, 
8.VIII.1985, 8 ex., na světlo; 5849C24: 6.VII.1994, 1 ♀, na světlo, 10.VII.2005, v drnech na pastvině, 
2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 25 ex., na světlo, 
18.VI.2002, 3 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5949A4: 
31.III.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., pod kamenem na teplomilné 
stráni, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo, 23.VII.2004, 4 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ♀, na světlo, 
7.VII.1989, 2 ex., na světlo; 6048D20: 27.VII.2006, 14.VII.2007, 2 ex., 17.VII.2007, 2 ex., 
12.VIII.2007, 4.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

 Skupina E 
17. Amara aulica (Panzer, 1797) – 5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., na obilném poli; 5849C23: 17.VIII.1994, 

1 ♂, 1 ♀, smykem na zamokřené louce; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., 28.VII.2005, 4 ex., 11.VII.2006, 1 
ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ♂, 1 
♀, 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 2 ex., vše na světlo; 5948D24: 6.VII.1985, 1 ♂, v nivě řeky; 5949A4: 
29.IX.1996, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo, 23.VII.2004, 2 ex., na 
světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 3 ♀♀, na světlo; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na 
bahnitém břehu řeky; 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina E 
18. Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – 5848D15: 8.VI.1985, 11 ♂♂, 21 ♀♀, na sporadicky zatravněné 

meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 30.VI.1985, 12 ♂♂, 5 ♀♀, na sporadicky zatravněné 
meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C7: 5.VIII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., pod dřevem na pasece; 5849C17: 23.VIII.2008, 1 ex., ve 
feromonové lapači na kůrovce; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C23: 
8.VIII.1985, 8 ♂♂, 6 ♀♀, na světlo; 5849C24: 27.VI.1990, 3 ex., na světlo, 6.VII.1994, 1 ♀, na světlo, 
21.VI.1998, 1 ♂, na světlo, 1.VI.2002, 2 ex., pod kameny na neobhospodařovaném políčku v lese, 
9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VII.2004, 1 ♂, na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 
11.VII.2006, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, více ex., na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na 
světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ♂♂, 8.VII.2002, 4 ex., 29.VII.2002, 
35 ex., vše na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 5 ex., na světlo v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1987, 2 ex., 
v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ♀♀, imaturní v prosevu staré slámy; 
5949B4: 24.VII.1988, 7 ♂♂, 8 ♀♀, na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka na 
úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 30.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 
20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 6.VII.2007, 5 ex., 14.VII.2007, 8 ex., 
17.VII.2007, 6 ex.,  19.VII.2007, 2 ex., 1.VIII.2007, 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném 
lapači. 

 Skupina E 
19. Amara communis (Panzer, 1797) – 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., v nivě potoka na suchém místě; 

5849C24: 1.VII.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece; 5849C25: V.1978, 1 ♀, pod dřevem na 
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pastvině, IV.1981, 1 ♀, pod dřevem na pastvině; 5949A4: V.1973, 1 ♀, pod kamenem v nivě potoka; 
5949A10: 2.VII.2005, 1 ex., na travnaté potoční nivě. 

 Skupina A 
20. Amara consularis (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 16.VII.2007, na světlo; 5849C11: 22.VI.1997, 1 

ex., na písčitém pokladě na okraji bučiny; 6048B8: 26.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné 
stráni. 

 Skupina E 
21. Amara convexior Stephens, 1828 – 5849C7: 19.IV.2009, volně na lesní cestě ve smíšeném lese; 

5849C12: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 28.IV.2002, 1 smykem na 
lesní cestě; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C21: 
24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem v polním sadě; 5849C24: 23.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě, 
23.IV.1995, 3 ♂♂, 1 ♀, na lesní cestě, 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 
2.IV.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: 1.IV.1991, 1 ♂, na pastvině pod 
dřevem; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5949A4: 6.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na 
teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 2 ex., na teplomilné stráni, 
6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A10: 
6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 10.V.2003, 1 ex., volně v teplomilné doubravě, 
16.V.2004, 2 ex., v prosevu starého sena; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné 
stráně; 6048B8: 21.V.1989, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem 
v teplomilné doubravě, 28.VI.1991, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 1 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
22. Amara convexiuscula (Marsham, 1802) – 5849C23: VII.1980, 1 ♀, na světlo. 
 Skupina E 
23. Amara cursitans Zimmermann, 1831 – 5848D15: 8.VI.1985, 16 ♂♂, 6 ♀♀, 30.VI.1985, 5 ♂♂, 4 ♀♀, 

též imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, 14.IX.1985, 1 ♂, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše 
s hlinitopísčitým podkladem; 5948D5: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5949A17: 20.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ♂, 1 ♀, v 
prosevu staré slámy; 6048D20: 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina E 
24. Amara curta Dejean, 1828 – 5848D14: 10.IX.1989, 1 ex., imaturní na lesní cestě; 5848D15: 

8.VI.1985, 9 ♂♂, 18 ♀♀, 30.VI.1985, 5 ♂♂, 5 ♀♀, 30.VII.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, též imaturní, 14.IX.1985, 
1 ♂, 1 ♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C6: 
28.V.1989, 1 ex., smykem v bikové bučině; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex, 20.VII.1985, 1 ♂, vše na písčité 
lesní pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C25: IV.1981, 1 ♀, smykem na lesní pasece; 
5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., smykem suché údolní louky, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni; 
5949B11: 21.V.2005, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., pod 
kamenem v teplomilné doubravě; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni, 17.V.1989, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni, 13.VI.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí 
v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
25. Amara equestris (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 

23.V.1986, 1 ex., pod kamenem v bučině; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., imaturní pod kamenem na poli; 
5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni. 

 Skupina A 
26. Amara eurynota (Panzer, 1797) – 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 

5948D24: 6.X.1985, 2 ex., pod dřevem na travnatém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod 
kamenem u stodoly v polích; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ♂, na světlo. 

 Skupina E 
27. Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – 5848D5: 2.V.1993, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce 

ve smíšeném lese, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5848D15: 30.VI.1985, 1 ♂, na 
sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., 20.VII.1985, 4 ♀♀, 3.VIII.1985, 3 ex., vše 
na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 4.V.2002, 3 ex., smykem na lesní cestě, 
24.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.IX.1991, 3 ex., na obilném poli; 5849C12: 
8.V.1992, 1 ex., 24.IV.1994, 5 ♂♂, 7 ♀♀, 6.V.1994, 1 ♂, 1 ♀, vše ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C17: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 19.VII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na 
čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na 
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čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 16.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C21: 24.IV.1992, 7 ex., pod kamenem v polním sadě; 5849C24: 7.V.1989, 2 
ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 
25.VI.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu sena; 5849D21: 
1.VI.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A1: 1.V.1992, 4 ex., pod kamenem u 
stodoly v polích; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., smykem suché údolní louky, 31.III.1990, 6 ex., na 
teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., smykem mokřiny v nivě potoka, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné 
stráni; 5949A4: 8.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A8: 5.VII.1995, 2 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., smykem travnatých porostů na břehu 
přehrady, 25.IV.2009, volně na údolní cestě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu 
Lánského potoka; 5949B12: 12.V.2002, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 6.VII.2002, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B23: 
16.VIII.1991, 1 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B4: 24.V.1999, 1 ex., poklepem 
kvetoucí trnky, 3.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VI.1997, 1 ex., smykem na 
lesní cestě; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ex., pod kamenem na 
teplomilné stráni, 28.V.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu 
v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
28. Amara lucida (Duftschmid, 1812) – 5949A4: IV.1978, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 

30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na 
teplomilné stráni. 

 Skupina A, kategorie VU 
29. Amara lunicollis Schiödte, 1837 – 5848D15: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na lesní pasece; 5849C7: 

12.VII.1985, 1 ♂, 1 ♀, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ♂, na 
písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C13: 14.X.1990, 1 ex., imaturní na 
zarostlém vypuštěném dně rybníka; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 
5849C24: 27.VII.1985, 1 ex., smykem travnaté lesní paseky, 16.VII.1989, 4 ex., v prosevu listí v okolí 
solitérního dubu, 30.IV.1990, 3 ex., v prosevu listí v okolí solitérního dubu, 20.V.1990, 2 ex., v prosevu 
listí v okolí solitérního dubu, 18.VII.1998, 1 ex., v prosevu listí, 27.VII.1995, 1 ex., na lesní cestě, 
1.VII.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 2 ex., v 
prosevu starého sena, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého 
sena, 10.VII.2005, v drnech na pastvině; 5949A4: VIII.1967, 1 ex., v nivě potoka, VII.1980, 1 ex., 
smykem travnatých porostů na pasece, 28.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni; 6048B8: 27.VI.1987, 1 
ex., smykem v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
30. Amara majuscula (Chaudoir, 1850) – 5849C23: VII.1980, 1 ♀, 8.VIII.1985, 3 ♂♂, 4 ♀♀; 5849C24: 

27.VI.1990, 1 ex., 30.VII.1990, 1 ex., 6.VII.1994, 4 ♀♀; 5849C25: 26.VII.2008, 1 ex., 30.VII.2008, 3 
ex.; 5849D21: 29.VII.2002, 4 ex.; 23.VII.2004, více ex.; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex.;  5949B4: 
24.VII.1988, 11 ♂♂, 6 ♀♀, 7.VII.1989, 2 ♂♂, 19 ♀♀. 

 Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na světlo. 
 Skupina E 
31. Amara makolskii [= pseudocommunis Burakowski, 1957] Roubal, 1923 – 5848D4: 24.IX.1989, 3 

♂♂, 3 ♀♀, 27.V.1990, 3 ex., 20.V.1991, 6 ♀♀, IV.1994, 2 ♂♂, 4 ♀♀; 5848D5: IV.1995, 1 ♀; 
5849C2: 6.IV.2006, 3 ex.  

 Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na železničním náspu s písčitým podkladem a s porostem bříz. 
 Skupina A 
32. Amara montivaga Sturm, 1825 – 5949C3: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka. 
 Skupina E 
33. Amara ovata (Fabricius, 1792) – 5849C2: 28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 

5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., 
5.VII.1995, 2 ♀♀, vše smykem ve svahové habřině; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., na poli v nivě potoka; 
5949C23: 27.VI.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 27.VI.1987, 4 ♂♂, 3 ♀♀, smykem 
v teplomilné doubravě, 10.VII.1987, 1 ♂, smykem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 2 ex., pod 
kamenem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 28.V.1995, 2 ex., 
pod kamenem v teplomilné doubravě, 18.V.1996, 1 ♀, smykem v kamenité bučině, 27.VI.1999, 1 ex., 
smykem v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048D6: 
18.V.1989, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese. 

 Skupina E 
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34. Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) – 5848D5: 10.VI.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve 
smíšeném lese; 5848D9: 20.VII.1993, 11 ex., smykem na lesní cestě; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., 
smykem na lesní cestě; 5848D15: 7.V.1985, 2 ♂♂, 14.IX.1985, 1 ♀, vše na sporadicky zatravněné 
meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C7: 12.VII.1985, 35 ex., 20.VII.1985, 36 ex., 22.IX.1985, 3 ♂♂, 4 ♀♀, vše na písčité 
lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 16.V.1993, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce, 
25.VI.1993, 4 ex., smykem na lesní pasece; 5849C12: 21.IX.1992, 46 ex., též imaturní na zarostlém dně 
vypuštěného rybníka; 5849C16: 9.IX.1995, 4 ex., též imaturní v prosevu slámy; 5849C17: 20.VII.1994, 
12 ex., smykem na lesní cestě, 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 15.IX.1991, 1 ♂, 
smykem v habřině, 17.VIII.1993, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 6.IX.1991, 1 ♂, v 
prosevu starého sena, 20.VII.1995, 33 ex., smykem travnatých porostů, 8.V.2009, pod dřevem na 
pastvině; 5849D21: 17.VII.2004, 6 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 
5948D24: 6.X.1985, 1 ex., pod dřevem na travnatém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod 
kamenem u stodoly v polích; 549A4: VII.1980, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A8: 5.VII.1995, 3 
ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., v prosevu starého sena, 
16.IV.2009, 5 ex., v prosevu tlejícího sena; 5949A13: 26.VI.1990, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu staré 
slámy; 5949B2: 27.V.1989, 4 ex., pod dřevem na lesní pasece, 30.VII.1989, 2 ex., smykem na lesní 
pasece; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na teplomilné stráni, 22.VIII.2007, imaturní ex., pod 
kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka,  20.VII.2008, na 
zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., smykem 
v nivě řeky; 6048B4: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ♀, smykem 
v teplomilné doubravě, 16.VII.1991, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ♂, 1 ♀, pod 
kamenem na teplomilné stráni, 26.VI.1999, 1 ex., na teplomilné stráni; 6048B10: 28.V.1995, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce. 

 Skupina E 
35. Amara pulpani Kult, 1949 – 5849C25: 5.IV.1974, 1 ♂, 5.VI.1978, 1 ♂; 5949A4: 6.VI.1987, 1 ♂, 

6.IV.1997, 1 ex., 1.IV.2001, 3 ex., 
 Poznámka: sběr se uskutečnil pouze pod kamenemy na úpatí teplomilné stráně. 
 Skupina R 
36. Amara similata (Gyllenhal, 1810) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 

5849C12: 24.IV.1994, 3 ♂♂, 2 ♀♀, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C16: 9.IX.1995, 2 ex., v 
prosevu slámy na políčku v lese; 5849C17: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka, 23.VIII.2008, 1 
ex., ve feromonové lapači na kůrovce; 5849C18: 22.IX.1991, 6 ex., též imaturní pod kamenem na 
obilném poli, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 
5849C24: 30.IV.1990, 3 ex., v prosevu listí, 23.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě, 1.VI.2002, 2 ex., na 
neobdělávaném políčku v lese; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5949A4: 
VII.1974, 1 ex., smykem suché údolní louky, 6.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 
21.IV.2002, 1 ♂, 1 ♀, pod kameny na teplomilné stráni; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí na 
teplomilné doubravě, 25.IV.2009, volně na údolní cestě; 5949A22: 20.VI.1987, 7 ♂♂, 7 ♀♀ v prosevu 
staré slámy; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., na polní cestě; 5949B23: 16.VIII.1991, 16 ex., též imaturní 
pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
37. Amara tibialis (Paykull, 1798) – 5848D15: 8.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše 

s hlinitopísčitým podkladem; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité lesní pasece s mladou monokulturou 
borovice; 5849C12: 24.IV.1994, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.X.2000, 1 ♀, na 
pastvině, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na suché údolní 
louce, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce; 6048B8: 18.V.1988, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni. 

 Skupina A 
38. Anchomenus [= Agonum] dorsalis (Pontoppidan, 1763) – 5849C21: 20.IX.1989, 3 ex., 24.IV.1992, 

15 ex., 26.VIII.1992, 16 ex.; 5849C18: 17.VIII.1993, 6 ex.; 5849C22: 19.IV.1992, 6 ex.; 5949C14: 
14.VI.1987, 1 ex. 

 Poznámka: sběr se uskutečnil pouze pod kamenemy podél polních cest. 
 Skupina E 
39. Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – 5848D5: 23.VIII.1994, 1 ex., pod padlou olší  

v mokřadním porostu PR; 5848D15: 14.IX.1985, 1 ♂, v zamokřené prohlubni v lese, 14.V.1988, 1 ex., 
pod kamenem na meliorační brázdě; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., 16.X.2005, vše ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C12: 21.IX.1992, 15 ex., též imaturní na zarostlém dně vypuštěného rybníka, 
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24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na 
břehu rybníka, 21.VIII.1982, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C16: 9.IX.1995, 2 ex., v prosevu 
slámy na poli; 5849C24: X.1988, 1 ♂, pod kamenem v nivě potoka, 1.VI.2002, 2 ex., pod kamenem na 
neobdělávaném políčku v lese; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 
5948D5: 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce;  5949A10: 25.IV.2009, v prosevu 
tlejícího sena; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., na poli v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., pod 
kameny na břehu přehrady, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na 
přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na 
přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, 2 ex., na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více 
ex., zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 5949C11: IV.1974, 1 ex., na 
břehu řeky; 6048B3: 1.V.2002, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 6048B13: VII.1974, 1 ex., na písčitém 
břehu potoka. 

 Skupina E 
40. Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) – 5849C12: 21.IX.1992, 1 ♂, na zarostlém dně vypuštěného 

rybníka. 
 Skupina E 
41. Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 21.VI.1998, 1 ex., 17.V.2002, 1 ex., 

20.VI.2007, vše na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 
5949A10: 20.VI.2005, 1 ex v bahnitém mokřadním porostu. 

 Skupina A 
42. Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) – 5849C24: VII.1975, 1 ex., IV.1980, 2 ex., vše na hlinitém 

břehu potoka; 5948D24: 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky.  
 Skupina E 
43. Badister bullatus [= bipustulatus (Fabricius, 1792)] (Schrank, 1798) – 5849C12: 18.VII.1998, 1 ex., 

smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: VIII.1962, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka, VIII.1964, 
1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 5849C25: 21.V.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5948D24: 
VIII.1976, 1 ex., pod kamenem na travnatém břehu řeky; 5949A4: 8.V.2008, pod dřevem na 
podmáčené louce. 

 Skupina A 
44. Badister collaris [= anomalus (Perris, 1866)] (Motschulsky, 1844) – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♂, 

21.VI.2006, 1 ex.; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 1 ex. 
 Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na světlo. 
 Skupina A 
45. Badister dilatatus (Chaudoir, 1837) – 5849C24: 21.VI.1998, 1 ♂, 20.VI.2007; 5849D21: 18.VI.2002, 

1 ♂, 29.VII.2002, 1 ex. 
 Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na světlo. 
 Skupina A 
46. Badister lacertosus Sturm, 1815 – 5848D5: 19.IX.2004, 1 ♂, imaturní v prosevu staré trávy v PR; 

5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 30.IV.1995, 1 ex., na cestě v nivě potoka, 
18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849D21: 29.VII.2002, 1 
ex., na světlo; 5949A1: 1.V.1992, 6 ex., pod mechem u stodoly v polích; 5949A10: 17.XI. 2003 1 ♂, 1 
♀, 8.V.2004, 1 ex., vše v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí 
suťového lesa; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., pod dřevem na břehu řeky; 6048B8: 13.V.1990, 1 ex., 
smykem v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
47. Badister meridionalis Puel, 1925 – 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo. 
 Skupina A 
48. Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 

5848D15: VIII.1984, 3 ex., na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 21.IV.1985, 24 ex., na 
písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C1: 12.IV.2009, více ex., na bahnitém břehu rybníka Horní 
Kracle; 5849C7: 19.VII.1990, 1 ex., na hlinitém břehu rybníka, 7.VIII.1990, 1 ex., imaturní na hlinitém 
břehu rybníka; 5849C12: 21.IV.1985, 10 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka, 28.VII.2001, 18 
ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 2.VI.1985, 3 
ex., na štěrkovém břehu potoka, 21.VI.1998, 2 ♂♂, 3 ♀♀, na světlo, 17.VII.2002, 4 ex., v prosevu 
starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 27 ex., na bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém 
bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, 
bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5948D24: 6.VII.1985, 7 ♂♂, 4 ♀♀, na štěrkovém a písčitém břehu 
řeky; 5949A4: 11.VIII.2000, 6 ex., na kamenitém zarostlém břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, 1 ex., na 
kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 15.V.2004, více ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 
20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porostu, 16.IV.2009, 
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bahnité mokřadní porosty; 5949B11: 6.VII.2004, prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu 
přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., na písčitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém 
břehu přehrady Klíčava, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na 
přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na bahnitém 
břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 
1.V.2001, 14 ex., na bahnitém břehu řeky, 14.VI.2003, 6 ex., na bahnitém břehu řeky.  

 Skupina E 
49. Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu 

rybníka. 
 Skupina A 
50. Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – 5849C13: 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 

5948D24: 2.VI.1984, 4 ex., 20.IV.1985, 2 ex., 6.VII.1985, 1 ex., vše na bahnitém břehu řeky; 5949A4: 
25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí 
na na břehu Lánského potoka; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., na písčitém břehu řeky, 2.VII.1995, 2 ex., na 
písčitém břehu řeky, 19.IV.1997, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 3.V.1997, 2 ex., na bahnitém břehu 
řeky, 1.V.2002, 4 ex., na hlinitém břehu řeky. 

 Skupina A 
51. Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ♂♂, imaturní, 9.V.1993, 1 ex., vše 

prošlapáváním porostů rašeliníku v PR; 5848D15: VIII.1984, 66 ex., 7.V.1985, 41 ex., 12.V.1985, 7 
♂♂, 6 ♀♀, 8.VI.1985, 12 ex., 7.VII.1985, 3 ♂♂, 10 ♀♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační 
ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka 
Horní Kracle; 5849C6: 20.VII.1986, 3 ex., v zamokřené prohlubni na lesní pasece; 5849C13: 
16.X.1990, 14 ex., na nezarostlé části dna vypuštěného rybníka, 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu 
rybníka; 5849C18: X.1984, 1 ex., na kamenitém břehu potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené 
olšiny v nivě potoka; 5849C24: 22.IV.1985, 2 ♀♀, 2.VI.1985, 9 ex., vše na hlinitokamenitém břehu 
potoka; 5849D21: 27.V.2005, 7 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 2.VI.1984, 1 ex., 
na bahnitém břehu řeky, 20.IV.1985, 3 ex., na štěrkovém břehu řeky. 

 Skupina A 
52. Bembidion decorum (Zenker in Panzer, 1801) – 5849C11: 21.IV.1985, 1 ex., 21.IV.1985, 5 ex., vše 

na neregulovaném hlinitopísčitém břehu potoka; 5849C24: 2.VI.1985, 1 ex., na písčitém břehu potoka, 
30.VI.1985, 9 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka, 14.V.1988, 3 ex., na kamenitém břehu potoka, 
6.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5948D24: IX.1984, 27 ex., též imaturní na kamenitém břehu řeky, IV.1985, 
31 ex., na štěrkovém břehu řeky, 6.VII.1985, 3 ♂♂, 8 ♀♀, též imaturní na štěrkovém břehu řeky; 
5949A4: VIII.1984, 17 ex., na kamenitém břehu přítoku Klíčavy, X.1984, 18 ex., na kamenitém břehu 
přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, více ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 21.7.2005, též 
imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu 
přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., 22.VIII.2007, též imaturní, vše na kamenitopísčitém břehu 
přehrady; 5949C17: 18.V.1988, 16 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 14.VI.2003, 15 ex., též 
imaturní na kamenitém břehu řeky. 

 Skupina A 
53. Bembidion deletum [= nitidulum (Marsham, 1802)] (Audinet–Serville, 1821) – 5848D4: 27.V.1990, 

3 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; 5848D5: 4.VIII.1991, 9 ex., též 
imaturní na hlinitém podkladě melioračních rýh v PR; 5848D9: 20.VII.1993, 4 ex., též imaturní na lesní 
cestě; 5848D15: VII.1984, 7 ex., 7.V.1985, 4 ex., 7.VII.1985, 6 ♂♂, 6 ♀♀, vše na meliorační ploše na 
lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem a regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♂, 1 ♀, imaturní na 
hlinitém podkladě na pasece, 14.V.1988, 3 ex., na hlinitém podkladě na pasece, 29.V.1989, 1 ex., na 
zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; 5849C6: 20.VII.1986, 7 ex., v zamokřených prohlubních na 
pasece; 5849C7: 12.VII.1985, 1 ex., pod kamenem na písčité lesní pasece s mladou monokulturou 
borovice; 5849C12: 12.V.1985, 10 ♂♂, 7 ♀♀, 8.VI.1985, 1 ♂, 1 ♀, vše na meliorační ploše 
s hlinitopísčitým podkladem a regulovaném břehu potoka, 24.VII.1995, 6 ex., na lesní cestě; 5849C24: 
23.VII.1994, 1 ex., imaturní ve vývratu na hlinitém podkladě, 26.IX.2004, volně na okraji lesní cesty; 
5949A4: VII.1984, 12 ex., na lesní cestě s hlinitým podkladem; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na 
obilném poli v nivě potoka; 5949B3: 28.VIII.1993, 4 ex., na hlinitém pokladě ve vývratu; 5949B11: 
14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., na lesní cestě; 6048B8: 9.V.1981, 3 ex., na hlinité lesní 
cestě, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
54. Bembidion dentellum (Thumberg, 1787) – 5849C7: 7.VIII.1990, 6 ex., na bahnitém břehu rybníka; 

5849C13: 10.V.1992, 2 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na zarostlém 
bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 2.VI.1984, 11 ex., 20.IV.1985, 16 ex., 6.VII.1985, 3 ♂♂, 7 ♀♀, vše 
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na bahnitém břehu řeky; 5949A10: 20.VI.2005, 16.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 
15.V.1992, 6 ex., 19.IV.1993, 17 ex., 19.VI.1993, 4 ex., 1.V.2001, 26 ex., 1.V.2002, 12 ex., 
14.VI.2003, 3 ex., vše na zarostlém hlinitém břehu řeky. 

 Skupina A 
55. Bembidion doris (Panzer, 1797) – 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., 18.VI.2002, 1 ex., vše na bahnitém 

zarostlém břehu rybníka; 5949B12: 20.VII.2008, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady na přítoku 
Lánského potoka. 

 Skupina A 
56. Bembidion femoratum Sturm, 1825 – 5848D9: 20.VII.1993, 2 ex., na lesní cestě; 5848D15: 

8.VI.1985, 1 ex., na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., na 
břehu rybníka; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., na skrývce zeminy na okraji lesa; 5849C13: 21.VIII.1982, 
4 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 21.VI.1998, 1 ♂, 28.VII.2005, 1 ex., 20.VI.2007, vše na světlo; 
5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5948D24: 
20.IV.1985, 3 ex., 6.X.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, vše na štěrkovém břehu řeky; 5949B11: 15.IV.2007, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady. 

 Skupina A 
57. Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 – 5848D15: 7.V.1985, 2 ex., 8.VI.1985, 1 ex., vše na regulovaném 

břehu potoka; 5849C7: 22.VIII.1991, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C11: 14.IX.1985, 1 ex., na 
regulovaném břehu potoka; 5849C24: 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka; 5948D25: 20.IV.1985, 2 ex., na 
kamenitém břehu řeky; 5949A4: V.1976, 2 ex., na hlinitopísčitém břehu potoka. 

 Skupina A 
58. Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu zavadlé trávy na vlhkých 

místech paseky s mladou monokulturou borovice ve smíšeném lese; 5849C7: 19.VII.1990, 2 ex., na 
hlinitém břehu rybníka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 
5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady; 6048B3: 19.IV.1997, 2 ex., 
3.V.1997, 1 ex., vše na hlinitém břehu řeky. 

 Skupina A 
59. Bembidion humerale Sturm, 1825 – 5848D4: 27.V.1990, 6 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše 

obnažené po melioraci ve smíšeném lese; 5848D15: 8.VI.1985, 1 ♀, na písčitém regulovaném břehu 
potoka; 5849C24: 6.V.1984, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 1.X.2000, 1 ex., v 
prosevu listí, 23.III.2003, 1 ♀, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu. 

 Skupina R 
60. Bembidion lampros (Herbst, 1784) – 5848D4: 27.V.1990, 22 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše 

obnažené po melioraci, 28.VI.1991, 12 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5848D5: IV.1995, 7 ex., na 
železničním náspu s písčitým podkladem; 5848D9: 20.VII.1993, 6 ex., též imaturní na lesní cestě; 
5848D14: 10.IX.1989, 24 ex., též imaturní ve smíšeném lese na lesní cestě, 26.VIII.1995, 7 ex., na lesní 
cestě; 5848D15: 7.V.1985, 13 ex., 8.VI.1985, 19 ♂♂, 7 ♀♀, 12.VI.1985, 14 ♂♂, 6 ♀♀, 12.VII.1985, 2 
♂♂, imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, 14.IX.1985, 25 ♂♂, 32 ♀♀, též imaturní, vše na sporadicky 
zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VII.1985, 1 ♂, 4 ♀♀, též 
imaturní, 14.IX.1985, 2 ♀♀, vše v zamokřené prohlubni v lese, 5.IX.1987, 16 ex., též imaturní, 
14.V.1988, 24 ex., vše na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem na pasece, 27.VI.1990, 5 ex., 
na pasece v lese; 5849C7: 23.VI.1985, 12 ex., 7.VII.1985, 3 ex., 12.VII.1985, 4 ♂♂, 6 ♀♀, 
20.VII.1985, 3 ♀♀, 3.VIII.1985, 3 ex., 22.IX.1985, 7 ♂♂, 5 ♀♀, též imaturní, vše na písčité pasece 
s mladou monokulturou borovice, 25.VI.1993, 4 ex., na lesní pasece; 5849C11: 24.VII.1995, 4 ex., na 
lesní cestě; 5849C12: 14.IX.1992, 7 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v 
prosevu  starého sena, 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku, 9.III.2008, v prosevu staré 
plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 21.VIII.1994, 3 ex., na lesní cestě s hlinitým podkladem; 
5849C18: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka, 15.IX.1991, 1 ex., imaturní pod dřevem na lesní cestě, 
29.IX.2002, 6 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě 
potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 1 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C21: 24.IV.1992, 12 ex., na polní 
cestě; 5849C23: 6.V.1994, 4 ex., na lesní cestě; 5849C24: VII.1982, 1 ex., na lesní pasece, IV.1980, 1 
ex., na lesní pasece, 23.V.1986, 1 ex., na lesní pasece, 8.VI.1986, 2 ex., na lesní pasece, 19.IV.1987, 2 
♀♀, na lesní cestě, 1.VI.2002, 14 ex., na bývalém políčku v lese, 23.IV.1995, 2 ex., pod dřevem u paty 
solitérního dubu, 6.VII.1996, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 22.VII.2000, 3 ex., pod dřevem 
u paty solitérního dubu, 5.VIII.2000, 3 ex., na bývalém políčku v lese, 14.X.2001, 2 ex., pod dřevem u 
paty solitérního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., imaturní pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IX.2004, 
volně na okraji lesní cesty; 5948D24: 20.IV.1985, 3 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 
4 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A10: 1.VI.2003, 4 ex., v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 2 
ex., v teplomilné doubravě; 5949A13: 26.VI.1990, 9 ex., na pasece v lese; 5949B3: 22.V.1989, 5 ex., na 
lesní pasece; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na poli; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na 
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břehu Lánského potoka; 5949B12: 16.IV.1988, 17 ex., na políčku v lese; 5949B23: 16.VIII.1991, 7 ex., 
též imaturní pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., imaturní 
v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 16 ex., v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 6 ex., v teplomilné 
doubravě, 19.VII.1989, 3 ex., též imaturní v teplomilné doubravě, 16.VII.1991, 2 ex., v teplomilné 
doubravě, 19.VIII.1995, 12 ex., na teplomilné stráni; 6048B19: 19.X.1996, 2 ex., ve svahové 
dubohabřině. 

 Skupina E  
61. Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) – 5848D5: 5.VII.2003, 7 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 

24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 14.V.1988, 1 ex., na 
meliorační ploše na pasece; 5849C1: 3.VIII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 
5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C24: VII.1981, 1 ex., na hlinitém břehu 
potoka, 5.V.1985, 1 ♂, na kamenitém břehu potoka, 1.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni 
nepaseného travnatého porostu, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 6 ex., 
na bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 
1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce, 15.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu 
rybníka; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí 
na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina A 
62. Bembidion mannerheimii [= unicolor (Chaudoir, 1850)] (C. R. Sahlberg, 1827) – 5848D4: 

27.V.1990, 6 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., 
imaturní v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 
9.V.1993, 4 ex., prošlapáváním porostů rašeliníku v PR, 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu podmáčených 
porostů podél potoka v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2006, též imaturní 
v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 8 ♂♂, 6 ♀♀, též imaturní 
v podmáčené prohlubni v lese, 29.V.1989, 13 ex., 3.VI.1990, 9 ex., 27.VI.1990, 6 ex., vše na zarostlém 
dně meliorační brázdy na pasece; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů 
rybníka a v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní 
Kracle; 5849C6: 30.VIII.1999, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy na pasece; 5849C7: 22.VI.1991, 21 
ex., v zarostlé meliorační brázdě v nivě potoka, 2.VII.1991, 6 ex., na zarostlém břehu rybníka, 
4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů; 5849C13: 28.X.2005, 2 ex., v prosevu starého sena; 
5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu 
starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, 
v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí 
v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C23: 
3.VI.1986, 3 ex., v náplavu; 5849C24: VII.1981, 1 ex., v náplavu, 20.VI.1984, 21 ex., v náplavu, 
1.VII.1989, 4 ex., na podmáčených místech na pastvině, 23.VII.1989, 5 ex., na podmáčených místech 
na pastvině, 20.V.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 3.VIII.1997, 1 
ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.2001, 7 ex., v prosevu staré trávy na 
pastvině, 21.IV.2002, 1 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 9.VI.2002, 1 ex., v 
prosevu starého sena, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého 
sena, 26.IX.2004, 6 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 1.V.1987, 1 ex., na břehu potoka; 5949A4: 
1.IV.2001, v mokřině v nivě potoka. 

 Skupina A 
63. Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – 5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5849D21: 

28.VI.2003, 3 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo. 
 Skupina A 
64. Bembidion monticola Sturm, 1825 – 5849C18: 3.VI.1986, 26 ex., v náplavu; 5849C23: 6.V.1984, 5 

ex., v náplavu, 20.IV.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka, 5.V.1985, 2 ♀♀, na 
zastíněném štěrkovém břehu potoka, 2.VI.1985, 3 ♂♂, 1 ♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka; 
5949A4: 6.V.1984, 3 ex., v náplavu. 

 Skupina A 
65. Bembidion obliquum Sturm, 1825 – 5848D15: 14.VI.1985, 1 ex., na písčitém břehu regulovaného 

potoka; 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C7: 7.VIII.1990, 26 ex., 
též imaturní na bahnitém břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 
5849D21 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., na bahnitém 
mokřadním porostu, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu. 

 Skupina A 
66. Bembidion obtusum Audinet–Serville, 1821 – 5849C16: 9.IX.1995, 1 ex., pod kamenem na poli v 

lese; 5849C18: 22.IX.1991, 6 ex., též imaturní pod slámou na políčku na louce. 
 Skupina E 
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67. Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů 
rybníka Horní Kracle; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na bahnitém 
břehu rybníka. 

 Skupina A 
68. Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 – 5948D24: V.1981, 7 ex., na písčitém břehu řeky, 

20.IV.1985, 17 ex., na štěrkovém břehu řeky; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 
6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., na kamenitém břehu řeky. 

 Skupina A 
69. Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – 5848D14: 10.IX.1989, 1 ex., imaturní na lesní cestě; 

5848D15: 7.VII.1985, 1 ♂, 14.IX.1985, 1 ♀, vše na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C6: 
20.VII.1986, 6 ex., v zamokřené prohlubni na pasece; 5849C7: 22.IX.1985, 1 ♀, na písčité pasece 
s mladou monokulturou borovice, 7.VIII.1990, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., na 
lesní cestě; 5849C12: 21.IX.1992, 6 ex., na zarostlém dně rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., na 
břehu rybníka; 5849C16: 9.IX.1995, 3 ex., pod slámou na poli v lese; 5849C24: 19.IV.1987, 2 ex., na 
lesní cestě, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 
5849C25: 18.V.1986, 1 ex., na lesní pasece; 5849D21: 28.VI.2003, 4 ex., na bahnitém břehu rybníka, 
29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 
20.IV.1985, 4 ex., na kamenitém břehu řeky; 5948D25: 6.X.1985, 2 ♀♀, na kamenitém břehu řeky; 
5949A4: VIII.1984, 5 ex., na obnaženém hlinitém podkladě po sesuvu, X.1984, 1 ex., na obnaženém 
hlinitém podkladě po sesuvu, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 4 ex., na podmáčené 
zaplavené louce; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949B12: 16.VIII.2007, pod 
kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 19.IV.1997, 1 
ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B8: 8.IX.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky. 

 Skupina E 
70. Bembidion quadripustulatum Audinet–Serville, 1821 – 5849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka. 
 Skupina A 
71. Bembidion stephensi Crotch, 1866 – 5949A4: 6.V.1984, 1 ex., v kamenité suti, X.1984, 1 ♀, 

v kamenité suti 
 Skupina E 
72. Bembidion tetracolum Say, 1823 – 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 

5849C6: 20.VII.1986, 1 ex., v podmáčené prohlubni na pasece; 5849C23: 1.VI.1986, 3 ex., v náplavu 
potoka; 5849C24: IV.1974, 12 ex., v náplavu potoka, 20.IV.1985, 2 ex., na hlinitém břehu potoka, 
5.V.1985, 1 ex., na štěrkovém břehu řeky, 1.V.1987, 1 ♀, na břehu potoka; 5948D24: 2.VI.1984, 9 ex., 
na zarostlém bahnitém břehu řeky, 26.IV.1985, 20 ex., na hlinitém a štěrkové břehu řeky, 6.VII.1985, 1 
♀, na štěrkovém břehu řeky, 6.X.1985, 2 ♂♂, 2 ♀♀, na štěrkovém břehu řeky; 5948D25: IX.1984, 4 
ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., na kamenitém břehu potoka; 5949A10: 
21.7.2005, též imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., na 
kamenitém břehu přehrady; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 
19.VI.1993, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ♀, na vegetací zarostlém břehu řeky, 
1.V.2001, 26 ex., na bahnitém břehu řeky, 1.V.2002, 1 ex., na kamenitém břehu řeky, 14.VI.2003, 1 ex., 
imaturní na kamenitém břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u 
řeky, 8.IX.2002, 3 ex., na kamenitém břehu řeky. 

 Skupina E 
73. Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) – 5848D15: 21.IV.1985, 2 ex., na písčitém regulovaném břehu 

potoka; 5849C18: 6.IX.2008, 2 ex., na hlinitém břehu Klíčovského potoka; 5849C24: 6.V.1984, 22 ex., 
20.VI.1984, 15 ex., 20.IV.1985, 18 ♂♂, 13 ♀♀, 5.V.1985, 4 ♂, 8.VI.1985, 1 ♂, vše na kamenitém a 
písčitém břehu potoka; 5948D24: 26.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A4: 4.IV.1992, 12 
ex., 5.VI.2005, více ex., vše na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 20.VI.2005, 21.7.2005, vše 
na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A23: 8.VI.1991, 6 ex., na kamenitém břehu potoka; 5949B2: 
25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka;  5949B7: 24.III.1990, 3 ex., na 
kamenitém úseku přítoku Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, 3 ex., na kamenitém břehu řeky. 

 Skupina A 
74. Bembidion varium (Olivier, 1795) – 5848D15: 8.VI.1985, 1 ex., na písčitém regulovaném břehu 

potoka; 5849C7: 6.VIII.1990, 16 ex., na břehu rybníka, 11.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka; 
5849C12: 28.VII.2001, 4 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C19: 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném 
lapači; 5849C23: 8.VIII.1985, 1 ex., na světlo; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 
ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 28.VI.2003, 16 ex., na 
bahnitém břehu rybníka, 29.VII.2002, 18 ex., na světlo, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitém břehu 
rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5948D24: 20.IV.1985, 1 ex., na bahnitém 
břehu řeky; 5949A4: VI.1962, 1 ex., v zatopené prohlubni v nivě potoka, 28.VI.2003, 1 ♂, na světlo, 
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1.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A10: 16.V.2004, více ex., v bahnitém mokřadním porostu; 5949B12: 
10.VII.2001, 4 ex., 22.VIII.2007, 20.VII.2008, vše na kamenitopísčitém břehu přehrady, 24.VII.2001, 6 
ex., na světlo v nivě potoka na úpatí teplomilné stráně, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého 
břehu přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 2 ex., na břehu řeky, 14.VI.2003, 1 ex., imaturní na kamenitém 
břehu řeky; 6048D20: 27.VII.2006, ve světelném lapači. 

 Skupina E 
75. Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – 5949A17: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy v nivě 

potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem dubu 
v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
76. Bradycellus caucasicus [= collaris (Paykull, 1798)] (Chaudoir, 1846) – 5848D15: 3.VIII.1985, 1 ex., 

na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených 
porostů na okraji rybníka; 5849C7: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou 
borovice; 5849C12: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 
ve světelném lapači; 5949A4: 17.IX.1995, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., 
v prosevu listí na teplomilné stráni. 

 Skupina A 
77. Bradycellus csiki Laczó, 1912 – 5949A4: 17.IX.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 
 Skupina E 
78. Bradycellus harpalinus (Audinet–Serville, 1821) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji 

podmáčené olšiny v PR; 5848D14: 10.IX.1989, 3 ex., na lesní cestě, 1.IX.1991, 2 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce, 26.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na sporadicky 
zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 8.VI.1985, 5 ♀♀, na 
sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 12.VI.1985, 1 ♂, 
4 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 
30.VI.1985, 3 ♂♂, 1 ♀, též imaturní na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece 
s hlinitopísčitým podkladem, 30.VII.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, též imaturní na sporadicky zatravněné 
meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 14.IX.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na sporadicky 
zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C1: 8.IX.1995, 2 ex., 
smykem na lesní cestě; 5849C6: 30.VIII.1996, 1 ex., v prosevu sena; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., 
12.VII.1985, 5 ♀♀, též imaturní, 20.VII.1985, 1 ♀, 22.IX.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, vše na písčité pasece 
s mladou monokulturou borovice, 28.VII.1991, 2 ex., 12.IV.1992, 1 ex., vše pod kamenem na lesní 
cestě; 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: IV.1978, 3 ex., pod drobnými 
kamínky podél lesní cesty, 18.VIII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 
9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 1 ex.,  25.VIII.2004, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C23: 
8.VIII.1985, 1 ♀, na světlo; 5849C24: 30.VII.1990, 48 ex., na světlo, 11.VII.1991, 3 ex., na světlo, 
23.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VII.2004, 
1 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, 4 ex., na světlo; 
5849C25: 3.IX.2004, 2 ex., na světlo, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 3 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 
2 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 9 ex., na světlo; 5948D5: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5949A4: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.VIII.2003, 2 ex., na světlo; 
5949A13: 22.VIII.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem 
v travnaté bučině; 5949B4: 24.VII.1988, 4 ex., na světlo; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., pod kamenem na 
políčku v lesu; 5949C8: 7.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 6048B8: 30.VII.2002, 3 ♀♀, na světlo 
v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 2 ♂♂, na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 27.VII.2006, 
7.VIII.2006, 17.VIII.2006, 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 12.VIII.2007, 4 ex., 4.VII.2008, 5 
ex., 27.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 5 ex., 
vše ve světelném lapači. 

 Skupina A 
79. Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) – 5848D15: 8.VI.1985, 1 ♀, na písčitém regulovaném břehu 

potoka, 12.VI.1985, 3 ♀♀, též imaturní na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C18: IV.1978, 3 
ex., pod drobnými kamínky podél lesní cesty; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., vše ve 
světelném lapači; 5849C24: 27.VI.1990, 2 ex., 9.VII.1991, 1 ex., 11.VII.1991, 11 ex., 30.VII.1990, 56 
ex., 6.VII.1994, 3 ex., 21.VI.1998, 3 ex., vše na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 
5849D21: 24.VII.2001, 2 ♂♂, 8.VII.2002, 2 ex., 29.VII.2002, 18 ex., vše na světlo; 5948D5: 
17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 16.IX.1990, 3 ex., pod kamenem na lesní cestě; 5949B4: 24.VII.1988, 7 ex., na světlo, 
7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 6 ex., 30.VII.2002, 4 ♀♀, 17.VIII.2002, 1 ♀, vše na 
světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 1.VIII.2008, 2 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina A 
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80. Calathus erratus (C. R. Sahlberg, 1827) – 5849C24: 22.VII.2002, 1 ex., na pastvině pod drnem; 
6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky. 

 Skupina A 
81. Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – 5849C18: 17.VIII.1993, 4 ex., pod kamenem na polní cestě; 

5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 15.VII.1999, 1 ex., pod dřevem 
položeným k patě solitérního dubu; 5949A4: 22.II.1998, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
82. Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – 5849C18: 17.VIII.1993, 3 ex., pod kamenem na polní 

cestě; 5849C21: 24.IX.1992, 4 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex., pod 
dřevem na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 
20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., na 
teplomilné stráni; 5949A17: 20.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 
20.VI.1987, 2 ex., imaturní v prosevu staré slámy. 

 Skupina E 
83. Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 25.VII.1988, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 

23.VII.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu. 
 Skupina A 
84. Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – 5948D5: 17.VI.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 5949A10: 

6.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949A24: 18.V.1988, 3 ex., poklepem dubu; 
5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem habru; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem dubu; 5949C13: 
14.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., 
poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 22.V.1987, 16 ex., poklepem dubu a buku; 
6048D1: 18.V.1989, 4 ex., poklepem dubu. 

 Skupina A 
85. Carabus convexus convexus Fabricius, 1755 – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném 

lese; 5849C19: 21.IV.1990, 1 ex., pod kamenem v suťové habřině; 5849C24: 16.IV.1989, 1 ex., na 
pastvině pod dřevem, 9.VII.2000, 1 ex., v podmáčené olšině; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., pod kmenem 
v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
86. Carabus coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 – 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem na okraji 

smíšeného lesa a bučiny; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v bučině; 5849C25: 2.IX.2001, 4 ex., pod 
kmenem v bučině; 5949A4: 25.VI.1989, 1 ex., v nivě Klíčavy; 5949B3: 21.V.988 1 ex., pod kamenem 
v hlinité bučině; 6048B8: 27.VII.1988, 1 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na 
úpatí sutě u řeky. 

 Skupina A 
87. Carabus glabratus glabratus Paykull, 1790 – 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., pod kůrou stojícího suchého 

dubu. 
 Skupina A 
88. Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., ve smíšeném lese; 

5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., na okraji smíšeného lesa, 25.VI.1993, 2 ex., na lesní pasece smíšeného lesa; 
5849C12: 10.XI.1996, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu, 4.I.1998, 1 ex., zazimovaný pod 
kůrou padlého stromu; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., v teplomilné doubravě; 5849C18: 2.IV.1988, 2 ex., 
zazimované pod kůrou padlého smrku ve smíšeném lese, 21.III.1992, 3 ex., zazimované v podmáčené 
olšině pod padlým kmenem, 5.II.1995, 2 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v podmáčené 
olšině; 5849C19: 22.II.1990, 2 ex., zazimovaný v padlém kmeni v nivě potoka; 5849C24: 15.IV.2000, 
1 ex., na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 22.VII.2000, ex., na pastvině; 5849C25: 
10.IV.1988, 3 ex., zazimované v padlém buku v hlinité bučině, 16.IV.1989, 2 ex., na pastvině; 5949A4: 
14.IX.1985, 1 ♂, na kamenitém břehu potoka, 28.IV.2001, 1 ♂, na teplomilné stráni; 5949A23: 
10.II.1990, 1 ex., zazimovaný v nivě potoka v padlém kmeni, 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949B3: 
19.IV.1987, 1 ex., v hlinité bučině; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., zazimované pod kamenem na úpatí sutě u 
řeky. 

 Skupina E 
89. Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 – 5848D4: 27.V.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C6: 

24.VII.1995, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v bikové bučině; 5849C24: 
25.VII.1989, 2 ex., na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., na pastvině, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty 
solitérního dubu, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu listí v bučině, 7.IX.2003, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka 
na zemi; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., na pastvině, 9.VI.1988, 2 ♀♀, na pastvině; 5949A10: 1.V.2009, 
1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., v hlinité bučině; 6048B8: 
18.V.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě, 19.VII.1989, 1 ex., v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 3 ex., 
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v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 3 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 3 ex., pod kamenem na 
úpatí sutě u řeky; 6048B19: 19.X.1996, 1 ex., pod kameny v lesní nivě potoka. 

 Skupina A 
90. Carabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761 – 5848D4: 27.V.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 

5848D14: 20.IV.1986, 2 ex., zazimované ve kmeni; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v bikové 
bučině; 5849C25: 1.V.1987, 2 ex., v hlinité bučině; 5949B7: 28.X.1989, 2 ex., zazimované v padlém 
dubu; 6048B8: 4.IV.1980, 2 ex., v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě 
u řeky; 6048B19: 11.IX.1993, 1 ex., v kamenité bučině, 19.X.1996, 3 ex., pod kamenem v lesní nivě 
potoka; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., ve smíšeném lese. 

 Skupina A 
91. Carabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 – 6048B19: 19.X.1996, 1 ♀, pod kamenem v lesní 

nivě potoka. 
 Skupina R, kategorie NT 
92. Carabus nemoralis nemoralis O. F. Müller, 1764 – 5848D4: 20.V.1991, ex., ve smíšeném lese; 

5849C24: 24.IV.1994, 3 ex., ve vývržku sovy, 28.VII.2002, 1 ex., na pastvině; 6048B8: 26.IV.1986, 1 
ex., v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 1 ex., na 
úpatí sutě u řeky; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě; 6048D12: 27.X.1992, 1 ex., 
v kamenité bučině. 

 Skupina A 
93. Carabus violaceus violaceus Linnaeus, 1758 – 5848D5: 26.VII.2003, 1 ♀, pod kamenem ve smrkové 

lese v PR, 5.VIII.2007, volně ve smrkovém lese v PR. 
 Skupina A 
94. Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., 20.VI.2005, 25.IV.2009, 1 ex., 

vše bahnité mokřadní porosty. 
 Skupina A 
95. Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) – 5849C18: V.1978, 6 ex., na osluněném písčitém břehu potoka; 

5849C23: V.1964, 1 ex., na kamenitém břehu potoka. 
 Skupina A 
96. Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 

20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu 
přehrady. 

 Skupina A, kategorie VU 
97. Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) – 5848D15: 8.VI.1985, 1 ex., písčitém regulovaném břehu potoka; 

5849C18: VIII.1963, 2 ex., na písčitém břehu potoka; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 
6.V.2003, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B12: 
20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady. 

 Skupina A 
98. Clivina colaris (Herbst, 1784) – 5849C24: V.1981, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, VI.1982, na 

hlinitém břehu potoka, 20.IV.1985, 2 ex., na hlinitém zarostlém břehu potoka, 21.VI.1998, 1 ex., na 
světlo; 5949A4: VIII.1962, 1 ex., na hlinitém zarostlém břehu potoka, VI.1971, 1 ex., na hlinitém 
zarostlém břehu potoka, V.1976, 1 ex., na hlinitém zarostlém břehu potoka; 5948D24: 6.VII.1985, 1 
ex., na písčitém břehu řeky; 6048B3: 15.V.1992, 2 ex., na bahnitém zarostlém břehu řeky. 

 Skupina E 
99. Clivina fossor (Linnaeus, 1758) – 5849C12: 21.IX.1992, 6 ex., též imaturní na zarostlém dně rybníka; 

5849C24: VI.1984, 2 ex., na hlinitém břehu potoka, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 15.VII.1998, 1 ex., 
pod kamenem na „buchtované“ pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., pod dřevem na vlhkém místě pastviny, 
20.VII.2005, v drnu na pastvině, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 17.V.2008, v prosevu listí na 
okraji bučiny; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u 
stodoly v polích; 5949A4: 1.IV.2001, 1 ex., v mokřině v nivě potoka, 8.V.2008, pod dřevem na 
podmáčené louce; 5949A10: 16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., 
v nivě potoka; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., na zarostlém bahnitém 
břehu řeky, 28.VI.1997, 4 ex., na bahnitém břehu řeky, 25.IV.1999, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 
1.V.2002, 2 ex., na hlinitém břehu řeky. 

 Skupina E 
100. Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 – 5849C24: V.1982, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 

5949A4: X.1984, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 12.IV.1987, 2 ex., pod kamenem na 
teplomilné stráni, 23.VII.1989, 5 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni, 9.IX.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 14 
ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 10.IV.1994, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 
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21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., imaturní v prosevu na 
teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.  

 Skupina A 
101. Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785) – 5849C24: 17.VI.1984, 1 ex., pod kamenem na teplomilné 

stráni, X.1984, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 3 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5949A4: 2.VI.1985, 6 ex., pod kamenem na 
teplomilné stráni, 12.IV.1987, 5 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 10.IV.1988, 4 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 4 
ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 17.XI.2000, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.  

 Skupina A 
102. Demetrias monostigma Samouelle, 1819 – 5848D15: 3.VI.1990, 6 ex., na pasece v meliorační brázdě 

pod vegetací, 23.VI.1990, 3 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací; 5849C1: 24.VI. 2004 1 
ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních 
břehových porostů rybníka; 5849C6: 30.VIII.1999, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy; 5849C7: 
16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 13.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 29.IV.2001, 5 ex., 
smykem břehových porostů rybníka; 5849C12: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece, 
11.I.1998, 2 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C17: 7.VII.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v 
nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 10.V.1998, 
1 ex., pod kamenem na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy, 19.V.2002, 1 ex., v 
prosevu staré trávy, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 30.IV.2006, 2 ex., v prosevu starého sena 
na pastvině; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 18.VI.2002, 15 ex., smykem břehových 
porostů rybníka; 5949A4: 29.IX.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949A10: 1.V.2002, 2 ex., na 
podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., 
smykem v nivě potoka; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu 
přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 14.V.2006, pod kamenem na 
údolní cestě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., smykem 
v nivě potoka. 

 Skupina A 
103. Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – 5949B12: 22.VIII.2007, imaturní ex., pod kamenem na 

zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka. 
Poznámka: druh uváděný pro území Bohemia v Check–listu (Jelínek 1993) jako vyhynulý. 
V posledních letech    opět pro území Bohemia zaznamenaný (P. Moravec, pers. comm., 2007). 

 Skupina A 
104. Dromius agilis (Fabricius, 1787) – 5849C2: 10.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 

16.II.2002, 5 ex., pod kůrou osiky, 16.II.2002, 4 ex., pod kůrou stojící olše; 5849C11: 1.XI.1987, 2 ex., 
pod dřevem položeným u paty dubu; 5849C12: 22.III.1986, 8 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849C13: 
29.III.1992, 4 ex., pod kůrou stojící lípy, 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojícího topolu, 29.I.1995, 6 ex., 
pod kůrou stojícího jírovce; 5849C14: XI.1982, – II.1983, 87 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C17: 
19.X.2008, 1 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: XII.1985, 4 ♂♂, 8 
♀♀, pod kůrou stojícího jírovce, 5.II.1995, 12 ex., pod kůrou stojícího javoru, 18.III.2001, 1 ex., pod 
kůrou stojícího topolu; 5849C24: VI.1982, 1 ex., poklepem borovice, 17.II.1988, 3 ex., pod kůrou 
stojící borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem 
lípy, 23.II.1990, 6 ex., pod kůrou stojícího javoru, 30.V.1992, 3 ex., poklepem dubu, 22.II.1996, 3 ex., 
pod kůrou stojící borovice, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 23.XI.1997, 2 ex., pod kůrou stojícího 
dubu; 5849D19: XI.1982, – II.1983, 310 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 11 ex., pod kůrou 
stojícího dubu; 5948B5: 11.II.1995, 7 ex., pod kůrou stojícího topolu; 5949A4: 20.VII.1986, 3 ex., 
poklepem lípy a buku, 24.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou 
stojícího javoru; 5949B4: 6.XII.1986, 9 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949B12: 19.III.1988, 1 ex., pod 
kůrou stojící borovice; 6048B4: 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 7.VI.1987, 3 ex., 
poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 1 
ex., poklepem suchých dubových větví, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 15.V.1992, 4 ex., 
poklepem dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem 
habru. 

 Skupina A 
105. Dromius angustus Brullé, 1834 – 5849C14: XI.1982, – II.1983, 10 ex., pod kůrou stojící jedle; 

5849D19: XI.1982, – II.1983, 187 ex., pod kůrou stojící jedle. 
 Skupina A 
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106. Dromius fenestratus (Fabricius, 1794) – 5849C7: 24.V.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5849C14: II.1983, pod kůrou stojící jedle; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C24: 14.II.1988, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
8.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849D19: XI.1982, pod kůrou stojící jedle, II.1983, pod 
kůrou stojící jedle; 5949B4: 6.XII.1986, 2 ex., pod kůrou stojící dubu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., 
poklepem habru. 

 Skupina A 
107. Dromius kuntzei Polentz, 1939 – 5849C14: II.1983, 1 ex., pod kůrou jedle. 
 Skupina A 
108. Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 

5849C7: 16.II.2002, 4 ex., pod kůrou stojící olše; 5849C13: 29.III.1992, 2 ex., pod kůrou stojícího 
dubu, 29.I.1995, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu, 29.I.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího jírovce; 
5849C14: XI.1982, – II.1983, 150 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C18: XII.1985, 12 ex., pod kůrou 
stojícího jírovce; 5849C24: 23.II.2003, 4 ex., pod kůrou stojící lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 
22.VIII.1996, 1 ex., smykem, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem buku, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 
27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5849D19: XI.1982, – 
II.1983, 258 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 3 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 
29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948B5: 20.III.1993, 4 ex., pod kůrou stojícího topolu; 5949A4: 
1.VI.1986, 1 ex., poklepem lípy, 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 1 ex., pod 
kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.VIII.2003, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 5949B4: 
6.XII.1986, 21 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949B12: 19.III.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 
5949C11: 16.III.1985, 6 ex., pod kůrou stojící olše; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné 
doubravě, 2.V.1987, 4 ex., poklepem habru, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., 
poklepem dubu, 26.VII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru 
v suťovém lese, 11.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 14.VII.2007, 3 ex., 6.IX.2008, 1 ex.,  vše 
ve světelném lapači. 

 Skupina A 
109. Dromius schneideri Crotch, 1871 – 5849C14: XII.1982, 2 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C24: 

V.1981, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.1986, 1 ex., poklepem borovice, 14.II.1988, 11 ex., pod kůrou 
stojící borovice, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice; 
5849D19: XII.1982, 14 ex., pod kůrou stojící jedle; 5948D20: 5.II.1989, 3 ex., pod kůrou stojící 
borovice; 5949B4: 6.XII.1986, 2 ex., pod kůrou stojící dubu; 5949B7: 15.I.1989, 6 ex., pod kůrou 
stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 14 ex., pod kůrou stojící borovice. 

 Skupina A 
110. Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) – 5849C7: 7.VIII.1990, 4 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 

30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: V.1976, 1 ex., na hlinitém břehu 
melioračních rýh v nivě potoka, VI.1978, 2 ex., 1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě 
potoka, VII.1982, 2 ex., 1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě potoka; 6048B3: 
15.V.1992, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
111. Dyschirius globosus (Herbst, 1784) – 5848D4: 27.V.1990, 12 ex., na meliorační podmáčené 

hlinitopísčité ploše v lese; 5848D5: 9.V.1993, 4 ex., vyšlapáváním mokřadních porostů v PR, 
19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR; 5848D15: 8.VI.1985, 4 ex., na regulovaném břehu 
potoka s hlinitopísčitým podkladem, 14.V.1988, 1 ex., na dně meliorační brázdy na pasece, 29.V.1989, 
3 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; 5849C7: 22.VI.1991, 4 ex., na zarostlé meliorační 
brázdě v nivě potoka; 5849C11: 12.VI.1985, 3 ex., na meliorační hlinitopísčité ploše na pasece, 
30.VII.1985, 1 ex., na meliorační hlinitopísčité ploše na pasece, 3.VI.1990, 6 ex., na meliorační brázdě 
na pasece; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 1.VII.1989, 3 ex., 
v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 23.VII.1989, 11 ex., v podmáčené prohlubni 
nepaseného travnatého porostu, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, 6 ex., v prosevu 
starého sena, 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., na bahnitém 
zarostlém břehu rybníka, 8.VII.2003, více ex., na bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy 
rybníka bez vegetace; 5949A4: VI.1975, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, V.1981, 1 ex., na hlinitém 
břehu potoka, 25.VII.2004, 4 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949A10: 2.VII.2005, 2 
ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 
22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka, 
20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2009, prošlapáváním 
kamenitopísčitého břehu přehrady; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 
3.V.1997, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 22.VI.1997, 5 ex., na hlinitém břehu řeky, 1.V.2002, 4 ex., na 
hlinitém břehu řeky. 
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 Skupina E 
112. Dyschirius nitidus nitidus (Dejean, 1825) – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo. 
 Skupina A 
113. Elaphropus [= Tachys] diabrachys Kolenati, 1845 – 5949B12: 16.VIII.2007, pod kamenem na 

zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka. 
 Skupina A 
114. Elaphropus [= Tachys] parvulus (Dejean, 1831) – 5849C12: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na 

skrývce zeminy asi 3–4 roky staré v nivě potoka u rybníka; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., pod kamenem 
na úpatí teplomilné stráně, 5.IX.1999, 3 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 
26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu 
přehrady. 

 Skupina A 
115. Elaphropus [= Tachys] quadrisignatus (Duftschmid, 1812) – 6048B13: IV.1974, 15 ex., na písčitém 

břehu potoka. 
 Skupina A 
116. Elaphrus aureus P. W. J. Müller, 1821 – 6048B3: 1.V.2001, 16 ex., na bahnitém břehu řeky. 
 Skupina R 
117. Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 – 5849C7: 6.VIII.1990, 4 ex., též imaturní na břehu rybníka; 

5849C13: 10.V.1992, 8 ex., na břehu rybníka; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu 
rybníka; 5948D24: 6.VII.1985, 1 ex., na hlinitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2002, 8 ex., 20.VI.2005, 
16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 3.V.1997, 12 ex., na břehu řeky. 

 Skupina A 
118. Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 7.VIII.1990, 6 ex., na břehu rybníka, 3.VI.1999, 1 ex., 

na břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 14 ex., na bahnitém břehu potoka; 5849C13: 10.V.1992, 3 
ex., na břehu rybníka; 5849C24: 2.VI.1985, 7 ex., na písčitém břehu potoka; 5849D21: 28.VI.2003, 3 
ex., na bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 
V.1981, 2 ex., na hlinitém břehu řeky, 20.IV.1985, 3 ex., na hlinitém břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♂, 2 
♀♀, na písčitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, 25.IV.2009, 
vše bahnité mokřadní porosty.; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 
10.VII.2001, 2 ex., na kamenitém břehu přehrady, 6.VII.2002, 4 ex., na kamenitém břehu přehrady, 
21.VII.2002, více ex., na bahnitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku 
Lánského potoka; 6048B3: 3.V.1997, 9 ex., na břehu řeky. 

 Skupina E 
119. Epaphius [= Trechus] secalis (Paykull, 1790) – 5848D15: 12.VI.1985, 1 ♂, imaturní, 30.VII.1985, 1 

♀, vše na regulovaném písčitém břehu potoka, 12.VII.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 20.VII.1985, 1 ♂, 
3.VIII.1985, 1 ex., vše na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 5.IX.1987, 1 ex., na 
meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 2.VII.1991, 1 ex., na zarostlém břehu rybníka; 5849C18: 
20.VI.1984, 3 ex., v náplavu potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 
30.VI.1988, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C23: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C24: 
23.VII.1989, 6 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 20.VIII.1997, 1 ex., pod 
dřevem na pastvině, 17.VI.2001, v prosevu staré trávy na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu 
starého sena; 5948D24: 6.X.1985, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na břehu 
řeky. 

 Skupina A 
120. Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809) – 5848D5: 4.VIII.1991, 5 ex., prošlapáváním porostů rašeliníku 

v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 29.V.1989, 4 ex., na 
zarostlém dně meliorační brázdy na pasece, 3.VI.1990, 2 ex., v meliorační brázdě na pasece; 5849C1: 
2.IX.1992, 1 ex., prošlapáváním porostů rašeliníku, 3.VIII.2003, 2 ex., na bahnitém zarostlém břehu 
rybníka, 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 14.VIII.2007, 
prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C18: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka, 
21.III.1991, 3 ex., v podmáčené olšině, 25.V.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu 
starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě 
potoka, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: III.1975, 2 ex., na kamenitém břehu 
potoka, 20.VI.1984, 2 ex., v nivě potoka, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného 
travnatého porostu; 5849D21: 27.V.2005, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 
20.IV.1985, 3 ex., na travnatém břehu řeky; 5949A10: 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B8: 
23.V.1987, 1 ex., na bahnitém břehu potoka, 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní 
části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu 
listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u 
přítoku do přehrady. 
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 Skupina A 
121. Europhilus gracilis (Sturm, 1824) – 5848D5: 20.IV.2003, 2 ex., na podmáčeném zarostlém břehu 

potoka v PR; 5848D15: 7.VII.1985, 1 ♀, na regulovaném písčitém břehu potoka, 30.VII.1985, 1 ♀, 
v podmáčené prohlubni v lese; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka 
a v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v 
prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 23.III.1997, 1 ex., zazimovaný 
v padlém stromu v nivě potoka, 29.IV.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 19.VIII.1990, 2 
ex., na zarostlém dně rybníka, 10.V.1992, 4 ex., na břehu rybníka pod dřevem; 5849C18: 27.VIII.2005, 
v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 6 ex., v náplavu; 5849C24: XII.1971, 2 
ex., zazimované v padlém stromu v nivě potoka, 16.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni 
nepaseného travnatého porostu; 5849D21: 1.VI.2002, 4 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 
5949A10: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na zarostlém 
břehu řeky. 

 Skupina A 
122. Europhilus micans (Nicolai, 1822) – 5948D24: VI.1984, 30 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 

20.IV.1985, 9 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na zarostlém bahnitém 
břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, více ex., 
v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady; 
6048B3: 15.V.1992, 6 ex., 20.VI.1992, 4 ex., 19.VI.1993, 12 ex., 7.V.1995, 4 ex., 19.IV.1997, 3 ex., 
3.V.1997, 2 ex., vše na zarostlém bahnitém břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., pod kamenem na 
úpatí sutě u řeky. 

 Skupina A 
123. Europhilus piceus (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku 

rybníka Horní Kracle; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu. 
 Skupina A 
124. Europhilus thoreyi [= pelidnus (Paykull, 1797)] (Dejean, 1828) – 5849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na 

bahnitém zarostlém břehu rybníka, 24.VI. 2004 3 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji 
rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 12.VI.2005, v prosevu 
mokřadních břehových porostů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní 
Kracle; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo. 

 Skupina A 
125. Harpalus affinis [= aeneus (Fabricius, 1775)] (Schrank, 1781) – 5848D5: 10.VI.1994, 1 ex., plně 

okřídlený ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., imaturní 
na lesní cestě, 26.VIII. 1985 2 ex., na lesní cestě; 5848D15: 8.VI.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kamenem na 
regulovaném břehu potoka, 30.VI.1985, 3 ♀♀, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 
30.VII.1985, 2 ♂♂, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 14.IX.1985, 7 ♂♂, 2 ♀♀, pod 
kamenem na regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♀, na meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 
7.VII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 8.V.1992, 2 ex., na 
suchém místě v nivě potoka, 21.IX.1992, 4 ex., na zarostlém dně rybníka, 24.IV.1994, 3 ex., skrývce 
zeminy v lese, 18.IV.1999, 3 ex., na skrývce zeminy v lese; 5849C17: 10.VI.2007, pod kamenem 
v bučině; 5849C22: 19.IV.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5849C24: 2.VI.1985, 7 ex., 
v nivě potoka, 27.VII.1985, 1 ex., na pastvině, 10.VI.1988, 1 ex., na pastvině, 6.VII.1996, 1 ex., na 
pastvině, 5.VIII.2000, 14 ex., na bývalém políčku v lese, 1.VI.2002, 6 ex., na bývalém políčku v lese; 
5948D24: VII.1980, 1 ex., v nivě řeky, 20.IV.1985, 3 ex., v nivě řeky, 6.X.1985, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v nivě 
řeky; 5949A4: 20.VIII.1994, 3 ex., na suchém místě v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1987, 4 ex., v 
prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, v prosevu staré slámy v nivě potoka; 
5949B11: 16.IV.2005, v prosevu listí na úpatí doubravy a  údolní cesty; 5949B12: 16.IV.1988, 6 ex., na 
políčku v lese; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ♂, 4.IV.1988, 1 ex., vše na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
126. Harpalus atratus Latreille, 1804 – 5949A4: VIII.1984, 1 ♀, na teplomilné stráni pod kamenem, 

8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné 
doubravě, 6.V.1995, 1 ♀, smykem v doubravě, 7.V.2000, 1 ♂, pod kamenem v doubravě. 

 Skupina A 
127. Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 1.VI.2002, 1 ♀, pod kamenem na bývalém 

políčku v lese. 
 Skupina E 
128. Harpalus frölichii STURM, 1818 – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♂, 1 ♀, na světlo; 5849C25: 

30.VII.2008, 1 ex., na světlo. 
 Skupina A 
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129. Harpalus honestus (Duftschmid, 1812) – 5848D15: 30.VII.1985, 2 ♂♂, na meliorační ploše 
s hlinitopísčitým podkladem v lese, 14.IX.1985, 2 ♂♂, na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem 
v lese; 5849C24: 1.VI.2002, 2 ex., pod kameny na bývalém políčku v lese; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., 
pod kamenem v suché nivě přítoku Klíčavy; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 
12.V.2002, 1 ex., pod kamínky na okraji teplomilné stráně a dubohabřiny, 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu 
na teplomilné stráni; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 26.IV.1986, 1 
♂, 1 ♀, 4.IV.1988, 2 ex., vše na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
130. Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 20.VII.1985, 1 ♀, na písčité pasece s mladou 

monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 
15.IX.1990, 1 ex., pod dřevem v bikové bučině, 21.VIII.1994, 1 ex., na okraji pole a lesa; 5849C21: 
24.IV.1992, 2 ex., na polní cestě; 5849C22: 19.IV.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 
5849C24: 16.VII.1989, 3 ex., v prosevu listí v bučině, 23.VII.1989, 2 ex., v prosevu listí v bučině, 
19.V.2002, 1 ex., v prosevu pokosené trávy na pastvině, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 
5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem v suché nivě přítoku Klíčavy, 6.IV.1997, 1 ♀, pod kamenem 
na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí 
v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., na 
kamenitém břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 19.IV.1997, 2 ex., pod kamenem na 
úpatí sutě u řeky, 27.V.2001, 1 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě 
u řeky. 

 Skupina A 
131. Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) – 5949A4: IV.1978, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni; 

5949A10: 1.V.2009, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě. 
 Skupina A 
132. Harpalus pumilus [= vernalis (Fabricius, 1801)] (Sturm, 1818) – 5949A4: V.1973, 1 ♀, na 

teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.III.1993, 6 ex., na 
teplomilné stráni, 10.IV.1994, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 4 ex., pod kameny na teplomilné 
stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 3 ex., 
na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kameny na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 3 ex., v 
prosevu na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., na poli; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VI.1993, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné 
stráně, 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 27.V.2001, 1 ex., v prosevu listí na okraji doubravy a 
teplomilné stráně. 

 Skupina A 
133. Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829 – 5949A4: VIII.1984, 1 ♀, v kamenité suti. 
 Skupina A 
134. Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) – 5849C7: 30.VII.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; 

5849C12: 18.IV.1999, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v lese; 5849C24: 2.VII.2000, 1 ex., pod 
drnem na „buchtované“ pastvině; 5849C25: 17.VI.1993, 1 ♂, 1 ♀, při kopulaci na lesní cestě; 5949A4: 
21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., na poli pod 
kamenem; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 5.VIII.1995, 1 
♀, smykem v teplomilné doubravě; 6048B13: VII.1974, 1 ex., na kamenitém břehu potoka. 

 Skupina E 
135. Harpalus rufipalpis [= rufitarsis (Duftschmid, 1812)] (Sturm, 1818) – 5848D9: 20.VII.1993, 1 ex., 

imaturní na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D15: 8.VI.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 30.VI.1985, 1♂, 
30.VII.1985, 2 ♂♂, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 
5849C7: 25.VI.1993, 1 ♂, imaturní na pastvině; 5849C18: VII.1973, 1 ex., pod kamenem na lesní 
louce, IV.1978, 2 ex., na lesní louce; 5849C24: VI.1980, 2 ex., na teplomilné stráni, IV.1981, 6 ex., na 
teplomilné stráni, 5.VIII.2000, 1 ex., na políčku v lese, 1.VI.2002, 1 ex., pod kamenem na bývalém 
políčku v lese; 5849C25: 9.V.1986, 1 ex., na pastvině pod dřevem; 5949A4: 6.VI.1987, 2 ex., na 
teplomilné stráni, 10.IV.1988, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.IV.1989, 2 ♂♂, na 
teplomilné stráni, 21.V.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 2 ex., na teplomilné stráni, 
28.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 2 ♀♀, na teplomilné stráni; 5949B12: 16.IV.1988, 
6 ex., též imaturní pod kamínky na políčku v lese; 6048B8: V.1981, 1 ♂, 1 ♀, na teplomilné stráni, 
VII.1984, 1 ex., na teplomilné stráni, 22.IV.1986, 2 ex., na teplomilné stráni, 4.IV.1988, 1 ex., 
teplomilné stráni, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., na teplomilné stráni, 
21.VI.1991, 3 ex., na teplomilné stráni, 16.VII.1991, 1 ♀, na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ♂, 1 ♀, pod 
dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 2 ♂♂, 4 ♀♀, na teplomilné stráni, 28.V.1995, 3 ex., pod 
kamenem v kamenité doubravě, 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 24.V.1999, 1 ♀ smykem 
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v teplomilné doubravě, 7.V.2000, 1 ex., v teplomilné doubravě pod kamenem, 1.V.2002, 1 ♀, smykem 
v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
136. Harpalus serripes (Quensel, 1806) – 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena. 
 Skupina A 
137. Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) – 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., pod kamenem v teplomilné 

doubravě se sutí a vřesem, 28.V.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě se sutí a vřesem, 
19.VIII.1995, 1 ex., imaturní na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
138. Harpalus solitaris [= fuliginosus (Duftschmid, 1812)] (Dejean, 1829) – 5849C7: 22.VI.1991, 1 ♂, na 

pasece pod dřevem ve smíšeném lese. 
 Skupina A 
139. Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 – 5949A4: 31.III.1990, 4 ex., 20.V.1990, 3 ex., 1.IV.2001, 2 

ex., 28.IV.2001, 2 ex., 21.IV.2002, 26 ex., vše pod kamenem na teplomilné stráni. 
 Skupina A 
140. Harpalus tardus (Panzer, 1797) – 5849C24: 5.VIII.2000, 1 ex., na políčku v lese; 5849C25: 

26.VII.2008, na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949B12: 12.V.2001, 1 ex., pod 
kamínky na okraji teplomilné stráně a doubravy; 6048B8: V.1981, 1 ex., na teplomilné stráni, 
21.VI.1991, 1 ♀ na teplomilné stráni, 6.V.1995, 2 ♀♀ smykem v teplomilné doubravě, 25.VI.1995, 1 
ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048B13: IV.1974, 2 ♂♂, 1 ♀ na písčitém břehu potoka.  

 Skupina E 
141. Lasiotrechus discus (Fabricius, 1792) – 5849C7: 29.VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 

5849C13: 16.X.1990, 1 ex., na zarostlém dně vypuštěného rybníka; 5849C18: VIII.1963, 2 ex., na 
písčitém břehu potoka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 
29.VII.2002, 5 ex., na světlo; 5949B4: 14.VII.1988, 8 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 7.VII.1989, 5 ex., na světlo. 

 Skupina A 
142. Lebia chlorocephala (Hoffmann, Koch, P. Müller & Linz, 1803) – 5849C12: 23.IV.1994, 1 ex., ve 

feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 2.III.1972, 1 ex., 7.V.1978, 4 ex., vše pod kamenem na 
teplomilné stráni; 5949A4: IV.1982, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na 
teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B11: 21.V.2005, smykem 
podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem na břehu řeky, 1.V.2001, 
1 ex., smykem na břehu řeky. 

 Skupina A 
143. Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) – 5849C24: V.1972, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na suchém 

místě, V.1980, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na suchém místě; 5949A4: IV.1981, 1 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni, 6.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1988, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 20.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.IV.2002, 2 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 
5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C23: 27.VI.1999, 1 ex., smykem na 
lesní cestě; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
144. Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: III.1974, 2 ex., v nivě potoka, 1.VII.1989, 1 ex., na 

pastvině; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., na 
břehu řeky; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 13 ex., pod 
kamenem na úpatí sutě u řeky. 

 Skupina E 
145. Leistus montanus kultianus Farkac & Fassati, 1999 – 5949A4: 6.V.1984, 4 ex., v kamenité suti. 
 Skupina R 
146. Leistus terminatus [= rufescens (Fabricius, 1775)] (Hellwig in Panzer, 1793) – 5848D15: 29.V.1989, 

28 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece ve smíšeném lese, 3.VI.1990, 16 ex., též imaturní 
na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece, 23.VI.1990, 7 ex., na meliorační brázdě na pasece; 
5849C18: 20.VI.1984, 5 ex., na zarostlém břehu potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu přítoku 
Klíčavy; 5849C23: IV.1980, 1 ex., na zarostlém břehu potoka; 5849C24: 20.V.1990, 2 ex., 
v podmáčené prohlubni travnatého porostu; 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka. 

 Skupina A 
147. Licinus hoffmannseggii (Panzer, 1803) – 6048B8: VII.1984, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky 

(H. Wachtl lgt.).  
 Skupina R, kategorie NT 
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148. Limodromius [= Platynus] assimilis (Paykull, 1790) – 5848D15: 21.IV.1985, 1 ex., na regulovaném 
hlinitopísčitém břehu potoka; 5849C11: 22.III.1986, 2 ex., zazimované pod kůrou olše u potoka; 
5849C12: 24.VII.1995, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese, 4.I.1998, 3 ex., zazimované pod kůrou 
padlého stromu ve smíšeném lese; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 
21.VIII.1992, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na 
Loužku, 17.VIII.2008, více ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na 
Loužku, 19.X.2008, 3 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 3.VI.1986, 
7 ex., v náplavu potoka, 4.IV.1988, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého smrku ve smíšeném lese, 
21.III.1991, 15 ex., zazimované pod kůrou padlého stromu, 5.II.1995, 22 ex., zazimované pod kůrou 
padlého topolu; 5849C19: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy, 22.II.1990, 3 ex., zazimované 
v padlém stromě, 21.IV.1990, 4 ex., pod kameny v nivě potoka, 21.IV.1991, 6 ex., pod dřevem v nivě 
potoka, 2.V.1993, 4 ex., pod kameny v lese na okraji potoční nivy; 5849C21: 24.IV.1992, 3 ex., pod 
kameny na polní cestě; 5849C23, 5849C24: 20.VI.1984, 20 ex., na travnatém břehu potoka, 
20.IV.1985, 1 ex., na bahnitém břehu potoka, 8.VI.1985, 2 ex., na bahnitém břehu potoka, 14.IX.1985, 
3 ex., na bahnitém břehu potoka, 14.V.1988, 6 ex., pod dřevem na břehu potoka, 27.VII.1988, 1 ex., ve 
vlhkém bukovém trouchu, 21.X.1989, 16 ex., pod ležícím dřevem v nivě potoka; 5849C25: 14.IV.1987, 
4 ex., zazimované pod kůrou olše, 16.IV.1989, 15 ex., pod kameny a dřevem na břehu potoka; 5948B5: 
20.III.1993, 7 ex., pod kameny na břehu potoka v polích; 5948D24: 30.VI.1984, 2 ex., na bahnitém 
břehu řeky; 5948D25: 30.IV.1985, 4 ex., písčitoštěrkovém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 14 ex., pod 
kameny u stodoly v polích; 5949A4: XII.1971, 7 ex., pod kameny na břehu potoka, 4.IV.1992, 3 ex., na 
kamenitém břehu potoka, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949A23: 10.II.1990, 3 ex., 
zazimované pod kůrou v nivě potoka, 26.VI.1990, 6 ex., pod dřevem v nivě potoka; 5949B2: 
25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 24.III.1990, 3 ex., pod kameny 
na břehu potoka; 5949B8; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta 
příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 22.III.2009, pod dřevem v nivě 
Lánského potoka u přítoku do přehrady; 5949C11: 16.III.1985, 2 ex., zazimované pod kůrou olše u 
řeky; 6048B3: 19.IV.1997, 6 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 29.VI.1997, 1 ex., imaturní na břehu 
řeky; 6048B8: 4.II.1990, 24 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky; 6048B19: 19.X.1996, 7 ex., pod 
kameny v lesní nivě potoka. 

 Skupina A 
149. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., na podmáčeném zarostlém břehu 

potoka v PR, 5.VII.2003, 4 ex., v zamokřeném vývratu v mokřině v PR; 5849C7: 19.VII.1990, 4 ex., na 
bahnitém břehu rybníka, 6.VIII.1990, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem 
na břehu rybníka, 24.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě; 5849C17: 17.VIII.2008, 4 ex., pod dřevem 
položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 5.II.1995, 2 ex., 
zazimované v podmáčené olšině pod kůrou padlého topolu; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem 
na polní cestě; 5849C23: 27.VIII.1995, 1 ex., v podmáčené olšině; 5849C24: V.1978, 1 ex., v nivě 
potoka, 20.IV.1985, 1 ♀, v nivě potoka, 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka, 30.VII.1990, 1 ex., na světlo; 
5849D21: 28.VI.2003, 4 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém 
bahnitém břehu rybníka, 17.VII.2004, 2 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 
5949A10: 1.V.2003, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 
5949B8: 24.III.1990, 2 ex., na kamenitém břehu potoka; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém 
břehu řeky; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku 
Lánského potoka; 6048B3: 19.IV.1997, 4 ex., na hlinitém břehu řeky, 29.VI.1997, 2 ex., na břehu řeky; 
6048B4: 17.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B13: VIII.1974, 1 ex., na 
kamenitém břehu potoka. 

 Skupina E 
150. Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) – 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., pod kamenem na vrcholu 

teplomilné stráně, 18.VII.1993, 1 ex., pod dřevem na vrcholu teplomilné stráně, 31.VIII.1997, 2 ex., 
pod kamenem na vrcholu teplomilné stráně. 

 Skupina R 
151. Microlestes maurus (Sturm, 1827) – 5849C7: 21.IV.1985, 2 ex., na hlinitém osluněném náspu podél 

lesní cesty, 20.VII.1997, 1 ex., na lesní cestě v bikové bučině; 5849C24: 2.IV.2000, 3 ex., pod dřevem 
u paty solitérního dubu; 5849C25: 30.VI.1985, 1 ex., na lesní pasece; 5849D21: 27.V.2005, 1 ex., na 
odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 17.XI.2000, 2 ex., pod kamínky na teplomilné stráni, 
1.IV.2001, 4 ex., pod dřevem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, více ex., v prosevu na teplomilné 
stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 3 ex., na poli; 5949B12: 27.IV.2003, 3 ex., v prosevu na teplomilné 
stráni, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 6.V.1995, 6 ex., na teplomilné 
stráni. 

 Skupina E 
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152. Microlestes minutulus (Goeze, 1777) – 5848D4: 28.VI.1991, 1 ex., na železničním náspu s písčitým 
podkladem; 5848D15: 14.V.1988, 1 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., 
pod kůrou stojící jedle; 5849C11: 22.III.1986, 1 ex., pod kůrou dubu; 5849C18: 29.IX.2002, 5 ex., v 
prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem lípy, 19.IX.1998, 1 ex., pod 
dřevem u paty solitérního dubu, 25.VIII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 20.V.2001, 6 ex., pod dřevem u 
paty solitérního dubu, 26.IX.2004, pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: 6.V.1984, 4 ex., u 
paty solitérního dubu; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949A4: 6.IV.1997, 
1 ex., na teplomilné stráni, 25.VII.2004, více ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 
1 ex., v prosevu habrového trouchu; 5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 
5949B23: 16.VIII.1991, 2 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B8: 19.VIII.1995, 12 
ex., na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
153. Molops elatus (Fabricius, 1801) – 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., v nivě potoka; 5849C24: IV.1974, 2 

ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1978, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku 
Klíčavy na úpatí sutě, IV.1980, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, V.1980, 3 ex., 
pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1981, 6 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na 
úpatí sutě, V.1982, 2 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, 14.V.1988, 1 ex., pod 
kamenem v nivě potoka, 30.IV.1990, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka; 5949A4: 4.IV.1992, 1 ex., pod 
kamenem na údolní cestě, 12.V.1993, 2 ex., pod kamenem v nivě potoka; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., pod 
kamenem v kamenité bučině, 1.V.2001, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B13: IV.1974, 3 
ex., pod kameny v nivě potoka. 

 Skupina A 
154. Molops piceus piceus (Panzer, 1793) – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 

5849C1: 27.9. 2003 1 ex., (post mortum) v prosevu dutiny topolu; 5849C13: 9.III.2008, v prosevu staré 
plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 19.IV.1992, 1 ex., v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu listí 
v nivě potoka.; 5849C24: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka, IV.1978, 1 ex., pod kameny v nivě 
přítoku Klíčavy na úpatí sutě; 5949C3: V.1978, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 6048B8: 4.IV.1988, 
1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 1 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 3 ex., pod 
kameny na úpatí sutě u řeky, 1.V.2001, 4 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 12 ex., pod 
kameny na úpatí sutě u řeky; 6048B13: IV.1974, 2 ex., pod kameny v nivě potoka. 

 Skupina A 
155. Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) – 5849C13: 1.IX.1990, 1 ex., na vypuštěném zarostlém dně 

rybníka; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, více ex., 
pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 30.IV.1990, 
3 ex., pod dřevem v nivě potoka, 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 27.X.2001, 1 
ex., pod dřevem v bučině, 19.V.2002, 5 ex., též imaturní pod dřevem na pastvině a u paty solitérního 
dubu, 7.IX.2003, 15 ex., pod dřevem na vlhkém místě pasené louky; 5949A10: 17.XI.2003, 6 ex., v 
prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady; 
6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 19.IV.1997, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 
8.IX.2002, 6 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky. 

 Skupina A 
156. Notiophilus aquticus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou dubu, 23.VIII.1996, 

1 ex., smykem travnaté nepasené plochy; 6048B8: 26.V.1983, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a 
teplomilné stráně. 

 Skupina A 
157. Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., na lesní cestě podél PR; 

5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na 
regulovaném písčitém břehu potoka, 8.VI.1985, 4 ex., na regulovaném písčitém břehu potoka, 
22.IX.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační 
brázdě v lese; 5849C7: 28.VII.1991, 2 ex., na lesní pasece; 5849C17: 25.IX.2005, 1 ex., pod dřevem 
položeným na zasychající kvasící mízu, 19.VII.2008, též imaturní ex., pod dřevem v podmáčené olšině 
na Loužku; 5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., na polní cestě; 5849C24: 30.VII.1988, 1 ex., na lesní cestě, 
12.VII.1997, 2 ex., na lesní cestě, 17.XI.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 14.X.2001, 1 
ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5849C25: VI.1962, 1 ex., 
na lesní pasece, V.1974, 1 ex., na lesní pasece, 15.VIII.1986, 2 ex., na lesní pasece, 1.V.1987, 13 ex., na 
lesní cestě; 5948B4: 15.V.1992, 3 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A23: 26.VI.1990, 3 ex., na 
poli v nivě potoka; 5949B3: 27.V.1989, 2 ex., na lesní pasece; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu 
podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 
27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., na lesní cestě ve 
smíšeném lese, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., v habrové doubravě, 
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27.VI.1987, v doubravě; 6048B8: 2.VI.1984, 1 ex., 2.V.1987, 1 ex., 18.V.1988, 1 ex., 21.V.1989, 3 ex., 
16.VII.1991, 1 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 27.V.2001, 2 ex., 11.VII.2003, 2 ex., též imaturní, vše na okraji 
teplomilné doubravy a teplomilné stráně; 6048B19: 19.X.1996, 12 ex., ve svahové dubohabřině. 

 Skupina A 
158. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – 5848D5: 27.9. 2003 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece 

ve smíšeném lese, 4.VIII.1991, 1 ex., imaturní v mokřadním porostu v PR, IV.1995, 1 ex., v prosevu v 
březovém porostu v PR; 5848D14: 10.IX.1989, 6 ex., též imaturní ve smíšeném lese; 5848D15: 
14.IX.1985, 2 ex., na regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♀, na meliorační brázdě v lese, 
14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě v lese, 29.V.1989, 3 ex., na meliorační brázdě v lese, 3.VI.1990, 
2 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C6: 30.VIII.1999, 3 ex., v prosevu trávy ve smíšeném lese; 
5849C7: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 28.VII.1991, 3 ex., na 
pasece ve smíšeném lese, 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 2 ex., 
na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 21.IX.1992, 3 ex., na zarostlém dně rybníka, 14.IX.1992, 1 
ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C18: 21.IX.1991, 2 ex., na obilném poli; 5849C19: 
29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 20.VI.1989, 2 ex., v prosevu na 
okraji bučiny, 1.VII.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 16.VII.1989, 3 ex., na okraji 
pastviny, 30.IV.1990, 1 ex., na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v 
prosevu starého sena, 12.VII.2009, imaturní ex., pod dřevem na pastvině; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod 
kamenem u stodoly v polích; 5949B23: 16.VIII.1991, 2 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu 
v lese; 6048B8: 2.VI.1984, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně, 27.V.2001, 1 ex., 
v teplomilné doubravě, 11.VII.2003, 1 ex., volně na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně. 

 Skupina E 
159. Notiophilus pusillus (G. R. Waterhouse, 1833) – 5849C24: 1.VI.2002, 1 ex., pod kamenem na 

bývalém políčku; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., volně na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně. 
 Skupina E 
160. Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 

1.V.2009, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., volně v teplomilné 
doubravě; 5949B12: 21.VI.2008, 2 ex., pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 
VI.1982, 1 ex., 26.V.1983, 2 ex., 2.VI.1984, 1 ex., 11.VI.1989, 1 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 26.VI.1997, 1 
ex., 27.V.2001, 5 ex., 11.VII.2003, 11 ex., též imaturní, vše na okraji teplomilné doubravy a teplomilné 
stráně. 

 Skupina R 
161. Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) – 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů, 

23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů.  
 Skupina A 
162. Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – 5848D5: 26.IV.2003, 4 ex., na podmáčeném zarostlém břehu 

potoka v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 
7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI. 2004 5 ex., prošlapáváním 
podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 
5849C13: 19.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém dně rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě 
potoka; 5849C24: VI.1973, 2 ex., v nivě potoka, V.1978, 1 ex., v nivě potoka; 5849D21: 1.VI.2002, 3 
ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 4 ex., 16.V.2004, 1 ex., 16.IV.2009, 
25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 1.V.2002, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 5949B11: 
15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu 
přehrady na přítoku Lánského potoka. 

 Skupina A 
163. Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – 5849C24: 28.VII.2005, na světlo. 
 Skupina E 
164. Ophonus melletii Heer, 1837 – 5849C19: 16.VII.2003, 1 ♂, ve světelném lapači; 5849C24: 20.6.2007, 

1 ♂, na světlo. 
 Skupina E 
165. Ophonus nitidulus Stephens, 1828 – 6048B13: IV.1974, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka 
 Skupina A 
166. Ophonus puncticeps Stephens, 1828 – 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 

2.VII.2008, 3 ex., na světlo, 28.VII.2008, 8 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 6048B8: 
30.VII.2002, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě; 6048D20: 17.VII.2006, 24.VII.2006, 
6.VII.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 5 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
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167. Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) – 5849C24: 30.VI.1990, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 
28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5949A22: 20.VI.1987, 3 ex., na poli; 6048B13: VII.1980, 1 ex., na 
písčitém břehu potoka. 

 Skupina A 
168. Ophonus rufibarbis [= seladon (Schauberger, 1926)] (Fabricius, 1792) – 5849C18: 15.IX.1991, 1 

ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 
28.VII.2005, na světlo, 20.6.2007, 1 ♂, na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 
ex., na světlo, 29.VII.2002, 7 ♂♂, 2 ♀♀, na světlo; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949C8: 
10.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 6048D20: 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 
17.VIII.2006, 14.VII.2007, 3 ex., 4.VII.2008, 6 ex., 1.VIII.2008, 6 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
169. Ophonus rupicola (Sturm, 1818) – 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 

5849D21: 12.VIII.2004, 1 ♂, 1 ♀, na světlo. 
 Skupina E 
170. Ophonus schaubergerianus Puel, 1937 – 5849C19: 6.VII.2003, 1 ♂, ve světelném lapači. 
 Skupina E 
171. Ophonus tenebrosus centralis (Schauberger, 1929) – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♀, na světlo; 6048B8: 

17.VIII.2002, 1 ♀ na světlo v kamenité doubravě; 6048D20: 12.VIII.2007, ve světelném lapači. 
 Skupina R 
172. Oxypselaphus [= Agonum] obscurus (Herbst, 1784) – 5849C18: 18.II.2007, imaturní ex., v prosevu 

starého listí a trávy v nivě potoka; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 
18.VI.2002, 2 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka; 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu 
potoka; 5949A10: 25.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949C11: 16.III.1985, 1 ex., zazimovaný pod 
kůrou olše na břehu řeky, 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., na 
bahnitém břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., 
na zarostlém břehu řeky. 

 Skupina A 
173. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) – 5849C12: 18.IV.1999, 1 ex., pod kamenem na skrývce 

zeminy v lese; 5849C22: 19.IV.1992, 3 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5849C24: 11.VI.1995, 1 
ex., pod dřevem na lesní cestě, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u 
stodoly v poli; 5949A4: 6.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B7: 25.V.2002, 1 ex., 
v nivě potoka na cestě; 5949B12: 21.VI.2008, pod kamenem na teplomilném trávníku. 

 Skupina A 
174. Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) – 5849C18: 28.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě 

potoka; 5949A4: V.1978, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B12: 22.III.2009, 6. ex., pod 
dřevem u lomu u přehrady. 

 Skupina A 
175. Paradromius [= Dromius] linearis (Olivier, 1795) – 5849C24: 30.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 

19.VII.1991, 1 ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 1 ex., večerním smykem travnatých 
porostů; 5849C25: 6.VI.1987, 3 ex., poklepem buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A4: 17.VIII.1986, 3 ex., na kvetoucím Cirsium vulgare, 15.VIII.1989, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 21.III.1993, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.IX.1999, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem 
na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu 
listí na teplomilné stráni; 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 17.V.2002, 1 
ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: VII.1984, 1 
ex., poklepem hlohu, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem 
dubu, 18.V.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
176. Paranchus [= Agonum] albipes (Fabricius, 1796) – 5849C12: 21.IX.1992, 2 ex., imaturní na 

zarostlém dně rybníka; 5849C18: 3.VI.1986, 12 ex., v náplavu potoka, 6.IX.2008, 2 ex., na hlinitém 
břehu Klíčovského potoka; 5849C24: 5.V.1985, 2 ex., na hlinitém břehu potoka, 8.VI.1985, 1 ex., na 
kamenitém břehu potoka 5948D24: VI.1984, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky; 5948D25: 
20.IV.1985, 5 ex., na bahnitém a kamenitém břehu řeky; 5949A4: X.1984, 3 ex., na kamenitém břehu 
potoka, 4.IV.1992, 2 ex., na kamenitém břehu potoka, 5.VI.2005, 6 ex., na hlinitém břehu potoka, 
5949A10: 20.VI.2005, na hlinitém břehu potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na 
břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta 
příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu 
přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., imaturní na kamenitopísčitém břehu přehrady, 7.V.2007, 
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v prosevu náplavu na břehu přehrady; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 
29.VI.1997, 2 ex., pod dřevem na bahnitém břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., zazimované pod 
kůrou v nivě řeky. 

 Skupina A 
177. Paratachys [= Tachys] bistriatus (Duftschmid, 1812) – 5849C17: 31.V.1997, 1 ex., smykem na lesní 

cestě; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 21.VI.1998, 21 ex., 
na světlo poblíž mohutně „buchtované“ pastviny, 1.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 9.VI.2002, 4 
ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 
10.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 16.VI.2005, 1 ex., 
na světlo; 5849D21: 28.VI.2003, 2 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 23.VII.2004, 1 ex., na 
světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., na 
zarostlém bahnitém břehu přehrady; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka, 27.IV.2003, 
1 ex., v prosevu na teplomilné stráni, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 16.VIII.2007, též 
imaturní pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 
22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka. 

 Skupina A 
178. Paratachys [= Tachys] fulvicollis (Dejean, 1831) – 5849C24: 20.VI.2007, 2 ex., na světlo. 
 Skupina A, kategorie VU 
179. Patrobus atrorufus [= excavatus (Paykull, 1790)] (Ström, 1768) – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., 

vyšlapáváním mokřadních porostů v PR, 5,VII.2003, 8 ex., ve vývratu v mokřině v PR; 5849C7: 
6.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém břehu rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 4 ex., imaturní v náplavu potoka, 
3.VI.1986, 1 ex., imaturní v náplavu potoka, 27.VIII.1993, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 
27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 5 ex., v náplavu 
přítoku Klíčavy, 3.VIII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2000, 4 ex., pod kamenem 
v podmáčené olšině; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., pod listím na břehu potoka, 20.IV.1985, 1 ex., na 
zarostlém štěrkovém břehu potoka; 5948D24: 30.VI.1984, 1 ex., imaturní na bahnitém břehu řeky; 
5949A4: 8.VI.1985, 3 ex., na zarostlém štěrkovém břehu potoka, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu 
potoka; 5949B12: 20.VII.2008, pod kamenem na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 
6048B3: 29.VI.1997, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky. 

 Skupina A 
180. Perigona nigriceps (Dejean, 1831) – 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě 

potoka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo.  
 Skupina E 
181. Philorhizus [= Dromius] crucifer crucifer (Lucas, 1846) – 5849C24: 20.VI.1999, 1 ex., pod kůrou 

položenou k patě solitérního dubu.  
 Skupina A 
182. Philorhizus [= Dromius] notatus [= nigriventris (C. G. Thomson, 1857)] (Stephens, 1827) – 

5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 
7.IV.1995, 1 ex., na čerstvě poražené borovici; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě 
potoka; 5849C24: V.1982, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VI.1988, 2 ex., 
poklepem suché lípy, 14.VIII.1988, 6 ex., poklepem suché borovice, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem 
suché borovice, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 8.VIII.1991, 2 ex., poklepem suché 
borovice, 23.IV.1994, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.VI.1999, 4 ex., pod dřevem u paty 
solitérního dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 9.VII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 26.IX.2001, 
1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: 6.VI.1987, 6 ex., poklepem buku; 5949A4: 
20.VII.1986, 1 ex., poklepem lípy, 6.IV.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 2 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, více ex., v prosevu listí na teplomilné stráni; 
5949B2; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 
6048B8: 26.VII.1988, 2 ex., poklepem habru, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
30.VIII.1997, 2 ex., poklepem suchého jasanu. 

 Skupina A 
183. Philorhizus [= Dromius] sigma (Rossi, 1790) – 5949C11: 16.III.1985, 8 ex., pod kůrou stojícího 

topolu a olše v nivě řeky; 6048B3: 4.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru na úpatí sutě u řeky, 
25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky, 1.V.2001, 2 ex., v dutině vrby u řeky, 14.VI.2003, 1 ex., v 
prosevu sena na břehu řeky. 

 Skupina A 
184. Philorhizus [= Dromius] spilotus [= quadrinotatus (Panzer, 1800)] (Illiger, 1798) – 5849C14: 

XI.1982, – II.1983, 49 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C18: XII.1985, 3 ex., pod kůrou stojícího 
jírovce, 17.II.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5849C24: V.1982, 1 ex., poklepem borovice, 
VI.1982, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VII.1988, 1 ex., 
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poklepem dubu, 23.XII.1989, 3 ex., pod kůrou dubu, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 3 
ex., poklepem borovice, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.I.1993, 12 ex., pod kůrou stojící 
borovice, 13.III.1993, 7 ex., pod kůrou stojící borovice, 8.I.1995, 2 ex., pod kůrou stojící lípy, 
23.IV.1995, 3 ex., poklepem borovice, 27.VII.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu, 6.VII.1996, 1 ex., 
poklepem dubu, 17.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 23.XI.1997, 3 ex., pod kůrou stojícího dubu, 
23.V.1999, 2 ex., poklepem suché borovice, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 20.VI.1999, 1 ex., 
poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem borovice, 23.III.2003, 4 ex., pod kůrou stojící lípy; 
5849C25: 1.VI.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 15.VIII.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 
17.XI.2000, 3 ex., pod kůrou stojícího smrku; 5849D19: XI.1982, – II.1983, 69 ex., pod kůrou stojící 
jedle, 29.XI.1986, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5948B5: 11.II.1995, 4 ex., pod kůrou stojícího 
solitérního topolu v poli; 5949A4: 24.II.1990, 6 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 4 ex., pod 
kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., 
poklepem borovice; 5949B7: 15.I.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 2 ex., 
pod kůrou stojící borovice, 24.II.1991, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C11: 16.III.1985, 5 ex., 
pod kůrou stojícího topolu, 5.II.1989, 6 ex., pod kůrou stojícího topolu; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., pod 
kůrou stojícího javoru, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina A 
185. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 23.IV.2006, na cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 

25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., na skrývce zeminy ve 
smíšeném lese; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C16: 9.IX.1995, 1 
ex., v prosevu slámy na políčku v lese; 5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., imaturní na poli; 5849C21: 
24.IV.1992, 2 ex., pod kameny na polní cestě; 5849D21: 27.V.2005, 5 ex., na odkrytém bahnitém břehu 
rybníka; 5949A4: 31.III.1990, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné 
stráni, 10.IV.1994, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 12 ex., pod kameny na úpatí 
teplomilné stráně, 1.IV.2001, 2 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 1 ♀, na teplomilné stráni; 
5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., pod kameny na 
políčku v lese; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., v nivě řeky, 1.V.2001, 2 ex., v nivě řeky; 6048B4: 
17.V.1997, 1 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B13: VII.1980, 2 ex., v nivě potoka. 

 Skupina E 
186. Poecilus versicolor (Sturm, 1824) – 5848D4: 27.V.1990, 1 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše 

obnažené po melioraci; 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., na lesní cestě podél PR; 5848D15: 8.VI.1985, 2 ♂♂, 
5 ♀♀, na regulovaném písčitohlinitém břehu potoka, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě 
s hlinitopísčitým podkladem na pasece ve smíšeném lese, 3.VI.1990, 3 ex., na meliorační brázdě na 
pasece; 5849C7: 7.VII.1985, 4 ex., na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 
22.IX.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 29.VII.1991, 1 ex., na 
lesní pasece, 25.VI.1993, 3 ex., na lesní pasece; 5849C11: 14.IX.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, na regulovaném 
hlinitopísčitém břehu potoka; 5849C12: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C18: 
22.IX.1991, 2 ex., imaturní na poli, 17.VIII.1993, pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 16.VII.1988, 
1 ♀, pod dřevem na pastvině, X.1988, 2 ♀♀, pod kamenem na údolní cestě, 23.IX.2001, 1 ex., pod 
dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5849C25: IV.1978, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A4: 
2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na suchém místě v nivě potoka, 10.IV.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 
31.III.1990, 2 ex., na teplomilné stráni; 5949B8: 16.IV.1988, 1 ex., na políčku v lese, 22.X.1989, 2 ex., 
imaturní na políčku v lese; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na polní cestě. 

 Skupina E 
187. Poecilus virens (O. F. Müller, 1776) – 5949A4: 6.V.1984, 2 ex., na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 2 ex., 

pod kameny na úpatí teplomilné stráně, 23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 1 ex., na 
teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., na teplomilné stráni. 

 Skupina A 
188. Pseudophonus  calceatus (Duftschmid, 1812) – 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo. 
 Skupina A 
189. Pseudophonus griseus (Panzer, 1797) – 5849C19: 10.VIII.2003, 4 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 

28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 
5849C25: 26.VII.2008, imaturní ex., na světlo, 30.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; 
5849D21: 24.VII.2001, 1 ♂, na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 9.VII.2003, 1 ex., na světlo, 
16.VII.2003, 1 ex., na světlo, 30.VII.2003, 2 ex., na světlo, 12.VIII.2004, více ex., na světlo; 6048B8: 
11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné 
doubravě; 6048D20: 31.VII.2006, 6.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 7 ex., 1.VIII.2008, 3 ex., 6.VIII.2008, 
1 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
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190. Pseudophonus rufipes (De Geer, 1774) – 5849C11: 12.VI.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; 
5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., imaturní na poli, 17.VIII.1993, 8 ex., pod kamenem na polní cestě; 
5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C21: 24.IV.1992, 3 ex., 
pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 27.VI.1990, 2 ex., 30.VII.1990, 1 ex., 8.VII.1991, 2 ex., 
6.VII.1994, 2 ex., 21.VI.1998, 1 ex., 28.VII.2005, 27.VII.2006, 16.VII.2007, 2.VII.2008, 28.VII.2008, 
vše na světlo, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 30.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, 
na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ♂, 1 ♀, na světlo, 29.VII.2002, 53 ex., na světlo, 18.VI.2002, 12 
ex., na světlo, 12.VIII.2004, více ex., na světlo; 5949A4: 2.VI.1985, 2 ex., na suchém místě v nivě 
potoka, 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo, 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 
5949C8: 6.VIII.2001, 2 ex., ve světelném lapači; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 
6048B8: 11.VII.2002, 6 ex., na světlo, 30.VII.2002, 6 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2006, 
20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 6.VII.2007, 5 ex., 14.VII.2007, 38 ex., 
17.VII.2007, 17 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 6 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
191. Pterostichus aethiops (Panzer, 1797) – 5849C24: X.1975, 19 ex., zazimovaných pod kůrou padlého 

smrku a pařezů v nivě potoka, 14.IV.1987, 1 ex., pod kůrou v podmáčené olšině v nivě potoka, 
21.X.1989, 1 ex., ve smíšeném lese na okraji potoční nivy; 5849C25: VI.1986, 1 ex., na pastvině pod 
dřevem; 5949B7: 22.III.2009, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého smrku v nivě přítoku Lánského 
potoka. 

 Skupina E 
192. Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – 5948D24: VII.1980, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu 

řeky, 6.VII.1985, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 6048B3: 19.IV.1997, 3 ex., pod dřevem na břehu řeky, 
3.V.1997, 6 ex., na břehu řeky; 6048B8: 1.V.2001, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 1.V.2002, 
1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky. 

 Skupina A 
193. Pterostichus brunneus [= minor (Gyllenhal, 1827)] (Sturm, 1824) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., na 

podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 16.VI.2005, 
v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 24.VI. 2004 více 
ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených 
travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů 
rybníka, 5.VIII.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu 
v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., imaturní pod dřevem 
na břehu rybníka, 2.VII.1991, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 1 
ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849D21: 1.VI.2002, 7 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 
17.VII.2004, 1 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 5949B2: 25.III.2007, 
v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu 
přítoku Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina A 
194. Pterostichus burmeisteri Heer, 1841 – 5849C7: 23.III.1997, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C12: 

27.V.1994, 1 ex., pod dřevem v bikové bučině, 10.XI.1996, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C18: 
27.VIII.1995, 2 ex., v nivě potoka; 5849C19: 2.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na okraji 
svahové habřiny; 5849C23: 12.V.1993, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1987, 1 ex., 
na lesní cestě, X.1988, 1 ex., pod kamenem na údolní cestě v nivě potoka, 27.X.2001, 6 ex., pod dřevem 
v bučině, 27.X.2001, 1 ex., v prosevu plodnice lupenité houby; 5849C25: IV.1973, 1 ex., pod dřevem 
na pastvině, VIII.1976, 2 ex., pod dřevem v bučině; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka, 
5.VI.1991, 2 ex., pod dřevem ve svahové habřině; 5949B3: 19.IV.1987, 3 ex., pod dřevem v bučině, 
28.VIII.1993, 2 ex., v prosevu v habrové doubravě; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., na políčku v lese; 
6048B8: VIII.1978, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese, 4.IV.1988, 1 ex., pod kamenem v teplomilné 
doubravě, 6.V.1990, 2 ex., pod kamenem v suťovém lese, 19.IV.1997, 2 ex., pod kamenem na úpatí 
sutě u řeky, 8.IX.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky. 

 Skupina E 
195. Pterostichus diligens (Sturm, 1824) – 5848D5: 26.IV.2003, 4 ex., na podmáčeném zarostlém břehu 

potoka v PR, 9.I.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v centru PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních 
porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 
15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 3 ex., též 
imaturní v prosevu listí v podmáčené prohlubni, 14.IX.1985, 2 ex., v prosevu listí v podmáčené 
prohlubni, 29.V.1989, 1 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací, 3.VI.1990, 2 ex., na pasece 
v meliorační brázdě pod vegetací, 23.VI.1990, 4 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací; 
5849C1: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 3.VIII.2003, 1 ex., na bahnitém 
zarostlém břehu rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 
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14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C6: 30.VIII.1999, 5 ex., v 
prosevu listí ve smíšeném lese; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., v nivě potoka v meliorační brázdě pod 
vegetací, 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 29.I.1995, 1 ex., zazimovaný 
pod kůrou ve smíšeném lese; 5849C18: 5.II.1995, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v nivě 
potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu 
přítoku Klíčavy; 5849C24: 1.VII.1989, 3 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 16.VII.1989, 
5 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v 
travnatém porostu, 30.IV.1990, 3 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 20.V.1990, 6 ex., 
v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 17.VI.2001, 12 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 
1.VI.2002, 2 ex., pod kamenem na políčku v lese, 9.VI.2002, 11 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 
1.VI.2002, 4 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., smykem v nivě 
potoka, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 
19.VI.1993, 1 ex., na břehu řeky. 

 Skupina A 
196. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C7: 

12.VII.1985, 1 ex., pod kamenem na lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 12.IV.1991, 2 ex., 
pod kamenem v nivě potoka, 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 2 
ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C13: 10.XI.1996, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého stromu 
v nivě potoka; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C19: 
22.VII.2000, 2 ex., v prosevu listí v podmáčené olšině; 5849C21: 8.V.1991, 1 ex., pod kamenem na 
polní cestě; 5849C24: 20.IV.1985, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem na 
pastvině, 25.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 9.VI.2002, 2 ex., v prosevu 
starého sena; 5949A4: 14.IV.1987, 1 ex., v kamenité suti, 15.V.1993, 1 ex., pod kamenem na břehu 
potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na 
polní cestě; 6048B3: 19.IV.1997, 2 ex., pod dřevem na břehu řeky; 6048B8: VII.1984, 1 ex., pod 
kamenem v suťovém lese, 8.IX.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky. 

 Skupina E 
197. Pterostichus niger (Schaller, 1783) – 5848D5: 22.VIII.1994, 1 ex., na lesní cestě podél PR; 5848D14: 

10.IX.1989, 1 ex., ve smíšeném lese; 5848D15: 8.VI.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka, 
14.IX.1985, 1 ex., pod kamenem na regulovaném břehu potoka; 5849C7: 6.VIII.1990, 1 ex., na 
zarostlém břehu rybníka; 5849C12; 5849C16: 9.IX.1995, 1 ex., v prosevu slámy na poličku v lese; 
5849C17: 29.VI.2008, imaturní ex., pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., 
pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C19: 22.II.1990, 1 ex., zazimovaný pod kůrou 
padlého stromu v nivě potoka; 5849C21: 8.V.1991, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 
IV.1978, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka, V.1978, 2 ex., pod kamenem na břehu potoka, V.1980, 
1 ex., pod kamenem na břehu potoka, 6.VI.1989, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 17.VI.1989, 1 ex., pod 
kůrou položenou k patě solitérního dubu; 5949A4: 13.IV.1986, 1 ex., na břehu potoka, 10.IV.1988, 1 
ex., na teplomilné stráni, 12.V.1993, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v 
prosevu na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., 
pod kameny na břehu přehrady; 6048B8: 26.IV.1986, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 
26.VII.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 
6048B19: 19.X.1995, 6 ex., pod kameny v nivě potoka v lese; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., pod kamenem 
v suťovém lese. 

 Skupina A 
198. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) – 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., vyšlapáním mokřadního porostu v PR; 

5848D15: 12.VI.1985, 2 ex., na regulovaném břehu potoka; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí 
v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 
5849C7: 6.VIII.1990, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., na břehu rybníka, 
21.VIII.1992, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; 
5849C19: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C23: 19.IV.1992, 4 ex., pod dřevem 
v podmáčené olšině; 5849C24: 2.VI.1985, 4 ex., na bahnitém břehu potoka, X.1988, 2 ex., pod 
kamenem na údolní cestě, 23.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 23.II.1990, 
1 ex., pod kamenem na okraji sutě, 30.IV.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu; 
5948D24: 30.VI.1984, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 20.IV.1985, 2 ex., na kamenitém břehu řeky, 
6.VII.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 22.II.1996, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1998, 3 ex., pod kameny v nivě 
přítoku Klíčavy, 1.IV.2001, 2 ex., vyšlapáním mokřiny v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., 
20.VI.2005, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu 
přítoku Lánského potoka; 5949B8: 18.III.1995, 2 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučině; 
5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady 
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ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního 
přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., na kamenitém břehu přehrady, 
21.VII.2002, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu 
přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, pod 
kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na 
zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.III.2009, pod dřevem v nivě 
Lánského potoka u přítoku do přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 4 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 
29.VI.1997, 1 ex., pod dřevem na břehu řeky; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné 
doubravě; 6048B19: 19.X.1996, 6 ex., pod kameny v lesní nivě potoka. 

 Skupina E 
199. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – 5848D5: 27.9.2003, 2 ex., v prosevu straého sena v 

PR, 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 9.V.1993, 2 ex., na lesní 
cestě podél v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 26.VI.1985, 2 ex., na lesní 
hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 12.VII.1985, 1 ex., na lesní hlinitopísčité pasece 
s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou 
monokulturou borovice, 25.VI.1993, 2 ex., v prosevu trávy na lesní pasece; 5849C11: 24.VII.1995, 1 
ex., na lesní cestě; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, 2 
ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 
21.III.1992, 6 ex., zazimovaných pod kůrou padlých stromů v podmáčené olšině; 5849C23: 
19.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlých stromů v podmáčené olšině; 5849C24: IV.1973, 3 ex., pod 
dřevem v nivě potoka, 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka, 16.IV.1989, 2 ex., pod dřevem na pastvině, 
8.V.1989, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou 
do dutiny dubu, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 21.X.1989, 3 ex., pod 
dřevem v nivě potoka, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 
5849C25: 13.IV.1986, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 9.VI.1988, 4 ex., pod dřevem v bučině; 
5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., pod kamenem na 
břehu potoka; 5949A10: 6.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 17.XI.2003, 1 ex., v 
prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B3: 19.IV.1987, 6 ex., pod dřevem v hlinité bučině, 
22.V.1989, 6 ex., pod kameny v dubohabřině, 28.VIII.1993, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 
28.X.1989, 1 ex., zazimovaný v padlém kmenu v dubohabřině, 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí 
na břehu Lánského potoka; 5949B8: 18.III.1995, 4 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučině; 
6048B3: 20.VI.1992, 3 ex., ve smíšeném lese; 6048B8: VII.1984, 2 ex., pod dřevem v teplomilné 
doubravě, 4.IV.1988, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 4 ex., v teplomilné 
doubravě, 4.II.1990, 2 ex., zazimované v padlém stromu ve smíšeném lese, 6.V.1990, 3 ex., v kamenité 
bučině, 19.IV.1997, 3 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě 
u řeky; 6048B19: 19.X.1996, 16 ex., pod kameny v lesní nivě potoka; 6048D1: 8.V.1988, 3 ex., pod 
kamenem v suťovém lese. 

 Skupina A 
200. Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) – 6048B13: V.1981, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; 

5949C3: V.1978, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka. 
 Skupina A 
201. Pterostichus quadrifoveolatus [= angustatus (Duftschmid, 1812)] Letzner, 1852 – 5848D4: 

27.V.1990, 2 ex., na meliorační brázdě ve smíšeném lese; 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., imaturní na 
lesní cestě; 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece 
s hlinitopísčitým podkladem, 8.VI.1985, 7 ♂♂, 12 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na 
lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VI.1985, 4 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační 
ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VII.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, též imaturní na 
sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C6: 
3.VI.1985, 3 ex., pod dřevem v bikové bučině, 28.V.1989, 2 ex., v bikové bučině; 5849C7: 23.VI.1985, 
7 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na lesní 
hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5949B8: 18.III.1995, 1 ex., v prosevu listí ve 
vlhké úžlabině v bučině. 

 Skupina A 
202. Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 – 5848D5: 9.V.1993, 1 ex., vyšlapáváním mokřadního porostu v 

PR, 26.IV.2003, 3 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 30.IV.2005, v prosevu 
v podmáčené olšině v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na 
prameni Klíčavy; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, 
v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 17.VIII.2008, 1 ex., pod 
dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 27.VIII.1994, 1 
ex., v podmáčené olšině v nivě potoka, 3.VIII.1997, 1 ex., v prosevu trávy, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu 
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starého sena, 28.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu 
přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do 
přehrady; 6048B19: 19.X.1996, 3 ex., pod kameny v lesní nivě potoka. 

 Skupina A 
203. Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) – 5848D5: 5.VII.2003, 3 ex., vyšlapáváním rašeliniště v PR, 

27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy ve smíšeném lese, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině 
v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji 
podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 1 ex., v prosevu zamokřené prohlubně v bučině, 
23.VI.1990, 2 ex., na dně meliorační brázdy; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním 
podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka 
a v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 
5849C7: 12.VII.1985, 2 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C13: 24.IV.1994, 
1 ex., pod kamenem na políčku v lese; 5849C18: 29.IX.2002, 3 ex., též imaturní v prosevu starého sena 
v nivě potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré 
trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené 
olšině v nivě potoka; 5849C24: 20.VI.1984, 12 ex., v nivě potoka; 8.V.1989, 1 ex., v prosevu vlhkého 
trouchu v dutině dubu, 1.VII.1989, 3 ex., pod dřevem na podmáčené pastvině, 1.VI.1997, 1 ex., 
smykem na pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu listí v bučině, 26.IX.2004, 3 ex., v prosevu starého 
sena; 5849C25: 6.V.1987, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 5849D21: 8.VII.2003, 5 ex., na zarostlém 
bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, v 
prosevu mokřadních porostů rybníka; 5948D24: 6.X.1985, 3 ex., v nivě řeky; 5949A1: 1.V.1992, 7 ex., 
pod kamenem na vlhkém místě u stodoly v polích; 5949A4: 1.IV.2001, 1 ex., v nivě potoka; 5949A10: 
17.XI.2003, 1 ♀, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 15.V.2004, 2 ex., v prosevu listí v nivě potoka, 
16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B2: 
18.IV.1992, 1 ex., pod listím u potoka, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 
5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., 
v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu 
přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, 
v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 2 ex., na 
podmáčené břehu řeky, 19.IV.1997, 2 ex., na břehu řeky, 3.V.1997, 3 ex., na břehu řeky, 28.IX.1997, 1 
ex., imaturní na břehu řeky, 1.V.2001, 1 ex.,na břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 4 ex., zazimované pod 
kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky. 

 Skupina E 
204. Pterostichus vernalis (Panzer, 1798) – 5849C13: 19.X.2003, 4 ex., v prosevu staré  starého sena; 

5849D21: 1.VI.2002, 4 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 21.III.1998, 1 ex., pod 
kamenem v nivě potoka, 1.IV.2001, 1 ex., v prosevu mokřiny v nivě potoka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., 
na bahnitém břehu přehrady; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta 
příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě. 

 Skupina A 
205. Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758) – 5849C18: V.1963, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka 

na okraji smíšeného lesa. 
 Skupina A, kategorie CR 
206. Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů 

rybníka; 5849C7: 19.VII.1990, 4 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 6.VIII.1990, 3 ex., na břehu 
rybníka, 2.VII.1991, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C13: 21.VIII.1992, 2 ex., na břehu rybníka; 
5849C24: 22.V.2003, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849D21: 
1.VI.2002, 6 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., 
na světlo, 9.VI.2004, 26 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 
ex., na světlo, 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; 5949B12: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu 
přehrady na přítoku Lánského potoka. 

 Skupina A 
207. Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových 

porostů rybníka; 5849C11: 24.IV.1994, 2 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v nivě potoka; 
5849C24: VII.1982, 3 ex., pod kamenem na zarostlém břehu potoka; 5849D21: 17.VII.2004, 4 ex., na 
podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 5949A10: 25.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 
5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 15.IV.2007, poklepem vrby 
v nivě potoka; 5949B12: 16.VIII.2007, též imaturní pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu 
přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, 
na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka. 

 Skupina E 
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208. Stomis pumicatus pumicatus (Panzer, 1796) – 5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na polní 
cestě; 5849C24: IV.1978, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 30.V.1987, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 
7.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., v nivě potoka. 

 Skupina A 
209. Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785) – 5849C24: 28.IX.2005, více ex., v prosevu u paty solitérního 

dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849C25: V.1982, 1 ex., na pastvině; 5949A4: 
23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni, 31.III.1990, 4 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 7 ex., na 
teplomilné stráni, 18.VII.1993, 4 ex., na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., na teplomilné stráni, 
17.IX.1995, 8 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 3 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na 
teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ex., na teplomilné stráni; 6048B8: 26.IV.1986, 2 ex., 9.V.1990, 6 ex., 
19.VIII.1995, 7 ex., též imaturní, vše na teplomilné stráni 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu listí 
v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 7 ex., v teplomilné doubravě. 

 Skupina A 
210. Syntomus truncatelus (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 7.VII.1985, 5 ex., na písčité pasece s mladou 

monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 
5849C12: 18.I.1998, 1 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C18: 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu 
starého sena v nivě potoka; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 
III.1972, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.1985, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 
30.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka, 30.V.1987, 1 ex., u paty solitérního 
dubu, 23.IV.1989, 2 ex., u paty solitérního dubu, 6.VI.1989, 2 ex., na okraji bučiny, 25.VIII.2000, 3 ex., 
u paty solitérního dubu, 8.V.1995, 1 ex., u paty solitérního dubu, 2.IV.2000, 3 ex., pod kameny na 
pastvině, 5.VIII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 1.X.2000, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 
14.X.2001, 4 ex., u paty solitérního dubu, 27.X.2001, 2 ex., u paty solitérního dubu, 28.VII.2002, 4 ex., 
v prosevu starého sena, 28.IX.2005, více ex., v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem 
Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, 3 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem 
Dendrolasius fuliginosus, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 18.VI.2008, u paty 
solitérního dubu; 5949A4: 14.II.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., na teplomilné 
stráni, 24.II.1990, 3 ex., pod kameny na suchém místě v nivě potoka, 31.III.1990, 5 ex., na teplomilné 
stráni, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni, 10.II.2001, 1 ex., pod kamenem na pastvině, 30.IV.2006, 
v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 12 ex., na poli; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., 
zazimovaný pod kůrou borovice; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., na polní cestě; 6048B3: 19.IV.1997, 1 
ex., na břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 13.VI.1999, 2 ex., na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
211. Synuchus vivalis [= nivalis (Panzer, 1797)] (Illiger, 1798) – 5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., na obilném 

poli; 5849C19: 28.VII.1991, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě v nivě potoka; 5849C24: 21.VI.1997, 1 
ex., na lesní cestě, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A4: VII.1978, 1 ex., pod kamenem 
na suchém místě v nivě potoka, VII.1982, 1 ex., na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 3 ex., na teplomilné 
stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 1 ex., v teplomilné habřině; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., pod kamenem na 
úpatí sutě u řeky; 6048D20: 4.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina E 
212. Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; 

5848D9: 14.IX.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého 
buku, 25.X.1992, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve 
smíšeném lese; 5849C6: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači 
na kůrovce; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na smrkové pařezy; 5849C13: 
22.VII.2001, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 17.XII.2006, 67 ex., na dvou místech pod kůrou 
jednoho padlého buku; 5849C18: 19.IV.1992, 2 ex., v trouchu padlé lípy; 5849C24: 14.IV.1987, 3 ex., 
pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 10 ex., pod kůrou 
padlého buku a dubu, 27.VII.1988, 15 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 12 ex., pod kůrou 
padlého buku, 8.V.1989, 11 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 
16.VII.1989, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 21.X.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 31.III.1990, 3 
ex., pod kůrou padlého buku, 26.VI.1992, 16 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.VIII.1996, 12 ex., pod 
kůrou dubového pařezu; 5849C25: 30.VII.1984, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, X.1984, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku, 20.IV.1985, 27 ex., pod kůrou padlé lípy, buku, dubu, borovice a smrku, 
13.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.III.1991, 23 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A4: 
4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou osiky; 5949A10: 1.VI.2003, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B8: 
9.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu; 
5949B12: 22.X.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 27.VI.1987, 16 ex., pod kůrou padlého 
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habru a dubu, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B19: 11.IX.1993, 4 ex., pod kůrou 
padlého buku. 

 Skupina A 
213. Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) – 5849C24: 4.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; 5949A4: 

5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka. 
 Skupina R, kategorie NT 
214. Trechoblemus micros (Herbst, 1784) – 5849C24: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka. 
 Skupina A 
215. Trechus obtusus obtusus Erichson, 1837 – 5848D5: 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; 

5848D15: 30.VII.1985, 1 ex., v prosevu listí v zamokřené prohlubni v bučině, 3.VI.1990, 2 ex., 
v meliorační brázdě na pasece ve smíšeném lese; 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů 
rybníka Horní Kracle; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., na dně zarostlé meliorační brázdy, 20.VII.1997, 2 
ex., v prosevu listí v bučině; 5849C11: 24.VII.1995, 3 ex., pod dřevem v mechu na okraji lesní cesty; 
5849C18: 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu 
starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 8 ex., též imaturní v náplavu přítoku Klíčavy; 
5849C23: 2.IV.2006, 3 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: 6.V.1984, 2 ex., na štěrkovém 
břehu potoka, 20.VI.1984, 1 ex., na břehu potoka, X.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 
14.VIII.1997, 2 ♀♀, ve vinné pasti, 21.IX.2002, 4 ex., v prosevu starého sena na pastvině, 7.IX.2003, 1 
ex., v prosevu starého sena, 10.VI.2007, na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 
5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu 
staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém 
obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 5949C3: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka; 
5949C8: 6.VIII.2001, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 19.IV.1997, 2 ex., na břehu řeky, 1.V.2001, 2 
ex., v dutině vrby u řeky. 

 Skupina E 
216. Trechus pilisensis sudeticus Pawlowski, 1975, – 5849C18: 20.VI.1984, 17 ex., v podmáčené olšině, 

21.III.1992, 1 ex., pod kůrou padlého kmene v podmáčené olšině, 27.VIII.2005, 13 ex., v prosevu 
starého sena v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 
5849C23: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C24: V.1976, 4 ex., v podmáčené olšině, 6.V.1984, 
2 ex., na zarostlém kamenitém břehu potoka, 21.V.1988, 2 ex., na zarostlém kamenitém břehu potoka; 
5849C25; 5949A4: 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu potoka, 5.V.1985, 1 ex., na břehu potoka; 
5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu 
staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku 
Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u 
přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B13: 
IV.1974, 7 ex., na kamenitém břehu potoka. 

 Skupina A 
217. Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – 5848D14: 1.IX.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce; 5848D15: 30.VII.1985, 2 ex., v zamokřené prohlubni v lese; 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., 
smykem na lesní cestě; 5849C16: 9.IX.1995, 4 ex., v prosevu slámy na políčku v lese; 5849C18: 
22.IX.1991, 2 ex., na obilném poli, 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 29.IX.2002, 2 ex., v 
prosevu starého sena, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19: 17.VIII.2003, 16 ex., 
25.VIII.2004, 8 ex., vše ve světelném lapači; 5849C22: 19.IV.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly 
v poli; 5849C24: 24.IV.1992, 2 ex., na políčku v lese; 23.VIII.1996, 1 ex., na lesní cestě, 28.VII.2002, 3 
ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu 
dutiny dubu, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849C25: 2.VI.1985, 1 ex., 
pod kamenem na úpatí sutě, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D19: XII.1979, 1 ex., zazimovaný pod 
kůrou jedle; 5948B5: 20.III.1993, 3 ex., na obilném poli; 5948D5: 16.IX.1990, 2 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5948D24: 6.X.1985, 2 ex., v nivě řeky; 5949A1: 1.V.1992, 6 ex., pod kamenem u 
stodoly v poli; 5949C8: 6.VIII.2002, 3 ex., 7.VIII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 4 ex., 21.VIII.2002, 5 ex., 
25.VIII.2002, 6 ex., 28.VIII.2002, 4 ex., vše ve světelném lapači; 5949B12: 22.VIII.2007, pod 
kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 12.VII.2003, 
2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 17.VIII.2002, 7 
ex., na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 17.VIII.2006, 4.IX.2006, 12.VIII.2007, 15.VIII.2007, 
1.VIII.2008, 10 ex., 12.VIII.2008, 2 ex., 15.VIII.2008, 6 ex., 25.VIII.2008, 15 ex., 27.VIII.2008, 22 ex., 
6.IX.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
218. Trechus rubens (Fabricius, 1792) – 5848D5: 2.V.1993, 1 ex., v letu na lesní cestě podél PR; 5848D15: 

29.V.1989, 1 ex., v meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., pod dřevem na bahnitém 
břehu rybníka, 6.VIII.1990, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., na břehu 
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rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 2 ex., v náplavu potoka; 5849C24: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: 
12.V.1993, 1 ex., na břehu potoka. 

 Skupina A 
219. Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827) – 5848D15: 29.V.1989, 3 ex., na meliorační brázdě na pasece 

ve smíšeném lese; 5849C1: 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 
12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem na 
břehu rybníka; 5849C12: 23.IV.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 14.X.1990, 
1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 14.X.1990, 36 ex., též imaturní na zarostlém dně asi tři roky 
vypuštěného rybníka, další velké množství poletovalo při zapadajícím slunci; 5849C18: 27.IX.2009, 1 
ex., v letu v nivě potoka; 5849C24: V.1978, 2 ex., v náplavu potoka. 

 Skupina A 
220. Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812) – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině 

v PR; 5849C13: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C18: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu 
potoka; 5849C24: V.1975, 2 ex., na zarostlém hlinitém břehu potoka, IV.1978, 1 ex., na zarostlém 
břehu potoka, VI.1980, 4 ex., na zarostlém břehu potoka, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 
22.VII.2000, 1 ex., v podmáčené olšině, 20.VI.2007, na světlo; 5849C25: 14.V.1988, 1 ex., pod 
kamenem v nivě potoka, 21.V.1988, 2 ex., na břehu potoka; 5948D5: 17.VI.1990, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A4: 
12.V.1993, 1 ex., pod kamenem v mokřině v nivě potoka; 594910: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí 
v teplomilné doubravě; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., na břehu potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu 
listí na úpatí doubravy a  údolní cesty; 5949B12: 16.VIII.2007, též imaturní v prosevu listí v úžlabině 
přítoku Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina A 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie: 
 Amara makolskii [= pseudocommunis Burakowski, 1957] Roubal, 1923 
 Badister anomalus (Perris, 1866 
 Badister dilatatus (Chaudoir, 1837) 
 Bembidion minimum (Fabricius, 1792) 
 Bembidion monticola Sturm, 1825 
 Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) 
 Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) 
 Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 
 Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) 
 Dromius angustus Brullé, 1834 
 Dromius kuntzei Polentz, 1939 
 Europhilus thoreyi [= pelidnus (Paykull, 1797)] (Dejean, 1828) 
 Harpalus frölichii STURM, 1818 
 Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) 
 Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829 
 Harpalus solitaris [= fuliginosus (Duftschmid, 1812)] (Dejean, 1829) 
 Molops elatus (Fabricius, 1801) 
 Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) 
 Perigona nigriceps (Dejean, 1831) 
 Philorhizus [= Dromius] crucifer crucifer (Lucas, 1846) 
 Poecilus virens (O. F. Müller, 1776) 
 Pterostichus aethiops (Panzer, 1797) 
 Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) 
 Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 
 Trechoblemus micros (Herbst, 1784) 
 Trechus rubens (Fabricius, 1792 
 Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827) 
 
CERAMBYCIDAE 
 

1. Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – 5849C18: 27.VIII.1993, 2 ex., na borovém pařezu; 5849C23: 
27.VIII.1993, 4 ex., larvy a 3 ex., kukly pod kůrou borového pařezu; 5849C24: 20.V.1980, 3 ex., na 
borovém pařezu, 6.VI.1980, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez, 9.IX.1989, 4 ex., na 
borovém pařezu; 5949A20: 26.VIII.1989, 6 ex., na borovém pařezu; 5949B4: 8.VI.1988, 1 ex., na 
borovém pařezu. 
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 Skupina I 
2. Acanthocinus griseus griseus (Fabricius, 1792) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 

10.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ♂, na světlo. 
 Skupina II 
3. Acanthoderes clavipes (Schrank, 1781) – 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem v bučině; 5849C17: 

29.VI.2008, na metru bukového dřeva; 5849C19: 15.VI.1996, 3 ex., na poražené bříze při kopulaci; 
5849C24: 24.V.1988, 4 ex., poklepem lípy, 7.VI.1988, 6 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 1 ex., 
poklepem lípy, 20.V.1989, 4 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 2 ex., poklepem břízy, 17.VI.1989, 3 ex., 
poklepem lípy, 20.V.1990, 2 ex., poklepem lípy, 19.VII.1991, 1 ex., na metrech bukového dřeva, 
26.VI.1992, 2 ex., poklepem suché břízy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché břízy; 5849C25: 
27.VII.1995, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949A23: 10.VII.1991, 2 ex., na poraženém buku; 
5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem buku; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6049A2: 
24.V.1992, 3 ex., na poraženém buku. 

 Skupina II 
4. Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 

5849C19: 15.VI.1996, 2 ex., ve smíšeném lese na lesní cestě na chrastavci; 5849C24: VI.1976, 2 ex., 
12.VII.1980, 4 ex.; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 20.VI.1992, 5 ex., 
v nivě řeky na chrastavci. 

 Skupina II 
5. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) – 5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; 

5849C12: 27.V.1994, 1 ex., na kvetoucím bodláku ve smíšeném lese; 5849C18: VI.1976, 1 ex., 
smykem v nivě potoka, 5.VI.1978, 3 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1987, 1 ex., smykem ve 
smíšeném lese; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., 20.V.1980, 2 ex., 12.VII.1980, 1 ex., 4.VI.1993, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5849C25; 5949A4: 27.VII.1988, 1 ex., na kvetoucím bodláku; 5949A23: 
26.VI.1990, 1 ex., smykem v nivě potoka, 10.VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 
10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C12: 19.VII.1989, 1 ex., smykem v nivě řeky; 
6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky. 

 Skupina I 
6. Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) – 5849C24: 25.VII.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 19.VII.1991, 

1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 
4.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina III, kategorie CR 
7. Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) – 5849C7: 5.VI.1991, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve 

smíšeném lese; 5849C13: 22.VII.2001, 18 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C19: 4.VI.2004, 2 ex., ve 
světelném lapači; 5849C24: 20.VI.1980, 5 ex., v nivě potoka na kvetoucím okolíku, 16.VII.1988, 13 
ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25; 5948D5: 
17.VI.1990, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A4: 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu na teplomilné stráni; 5949A8: 5.VII.1995, 4 ex., smykem 
na lesní pasece; 5949A23: 26.VI.1990, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949A24: 18.V.1988, 12 ex., 
smykem v teplomilné doubravě; 5949B3: 1.VII.1987, 16 ex., na kvetoucím okolíku; 5949B22: 
21.V.1992, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949C23: 24.VI.1990, 6 ex., na kvetoucí udatně; 6048B4: 
27.VI.1987, 12 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 
27.VI.1987, 14 ex., poklepem dubu a habru v teplomilné doubravě, 18.V.1988, 21 ex., smykem 
podrostu a poklepem dubu v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 8 ex., smykem v teplomilné doubravě; 
6048B13: VII.1974, 3 ex., smykem v nivě potoka; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., poklepem dubu. 

 Skupina I 
8. Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) – 6048B8: 6.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu 

v teplomilné doubravě. 
 Skupina II 
9. Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího černého 

bezu; 5849C24: 4.VII.1977, 1 ex., 5.VI.1978, 2 ex., 24.V.1988, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B4: 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 
5949A4: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex.; 5949A24: 18.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B3: 22.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7; 5949B12; 6048B8: 18.V.1988, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.1980, 1 ex., 
poklepem dubu, 24.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Skupina I 
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10. Anastrangalia [= Leptura] dubia (Scopoli, 1763) – 5949A23: 26.VI.1990, ve smíšeném lese, 
10.VII.1991; 5949C23: 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím okolíku ve smíšeném lese; 6048B3: 
1.VII.1980, 3 ex., ve smíšeném lese, 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě řeky; 6048B4: 
29.VII.1978, 1 ex.; 6048B13: VII.1974. 

 Skupina II 
11. Anastrangalia [= Leptura] sanquinolenta (Linnaeus, 1761) – 5849C18: VI.1969, VII.1974; 5849C24: 

25.VI.1971, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 19.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 14.VII.1992, 1 ex., 
poklepem kvetoucí lípy. 

 Skupina I 
12. Anisarthron barbipes (Shrank, 1781) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., na metrech bukového dříví; 

5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem jasanu, 21.VI.1998, 1 ex., 
poklepem dubu; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina II 
13. Anoplodera [= Leptura] rufipes (Schaller, 1783) – 5849C24: VI.1976, 24.V.1988, 1 ex., poklepem 

kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 
ex., poklepem habru; 6048B8: 7.VI.1980, 6 ex., 1.VII.1980, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., 
poklepem dubu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina I 
14. Anoplodera [= Leptura] sexguttata (Fabricius, 1775) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu; 

5949B8: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VII.1980, 11.V.1981, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 2 ex., 
poklepem dubu, 22.VI.1987, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B14: 24.V.1986; 
6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Skupina II 
15. Arhopalus [= Criocephalus] rusticus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 19.VII.1991, 3 ex., pod kůrou 

položenou na borové pařezy, 9.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 26.VI.1992, 3 
ex., na poražené borovici, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 15.VII.1998, 3 ex., na poražené borovici, 
2.VII.2000, 3 ex., na poražené borovici, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 
12.VII.1980, 2 ex., 25.VI.1989, 3 ex., pod kůrou borovice, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, na 
světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 
27.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina I 
16. Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 16.V.1997, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý 

smrkový pařez; 5849C6: 28.V.1989, 7 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez, 
5.VI.1989, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., na 
smrkovém pařezu; 5849C24: 20.V.1980, 6.VI.1980, 12.VII.1980; 6048B9: 24.V.1993, 12 ex., na 
modřínovém pařezu; 6049A6: 4.V.1990, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez. 

 Skupina I 
17. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 14.VII.1992, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku, 

11.VI.1995, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku; 6048B9: 24.V.1993, 3 ex., pod kůrou položenou na 
čerstvý modřínový pařez. 

 Skupina I 
18. Callimus [= Callimellum] angulatus angulatus (Schrank, 1789) – 6048B8: 7.VI.1980, 2 ex., 

poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 6 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem jasanu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Skupina II 
19. Carilia [= Gaurotes] virginea (Linnaeus, 1758) - 5849C1: 11.VI.2009, 1 ex., ve smíšeném lese na 

květech okolíku, 28.VI.2009, 3 ex., ve ve smíšeném lese na květech ostružiníku. 
 Skupin II 
20. Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – 5849C24: VII.1977, 2 ex., na kmeni dubu, 2.VI.1988, 2 ex., na 

kmeni dubu, 18.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 20.VI.1989, 1 ex., na kmeni dubu, 1.VII.1989, 1 ex., na 
kmeni dubu, 4.VI.1993, 7 ex., na kmeni více dubů, 10.VIII.1993, 1 ex., na kmeni dubu, 18.VII.1993, 2 
ex., na kmeni dubu, 20.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 27.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 26.VI.1999, 
9 ex., na kmeni více dubů, 27.V.2000, 3 ex., na kmeni dubu, 9.VI.2001, 16 ex., na kmenivíce  dubů, 
22.VI.2001, 3 ex., na kmeni dubu, 23.V.2004, 1 ♀, na kmeni dubu, 4.VII.2004, 1 ♂, na kmeni dubu, 
13.VII.2006, 1 ♀, na kmeni dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21: 20.V.2002, 2 ex., 
v plně prokousaných výletových otvorech; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., (torzo štítu) v teplomilné 
doubravě. 
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 Skupina III, kategorie EN 
 Poznámka: Od roku 2000 je populace tesaříka Cerymbyx cerdo pravidelně každým rokem silně 

ovlivňována až decimována strakapoudem. U paty dubů s čerstvými výletovými otvory je možné najít 
torza imag (oddělené krovky, štít, hlava s tykadly). Chycený tesařík je někdy strakapoudem (lze nalézt i 
proklovnuté krovky) zasazen do „kovadlinky“ v kůře dubu, podobně jako šišky jehličnanů a vyklován. 
Zdá se, že některé „kovadlinky“ jsou preferované. V jarních měsících r. 2004 vyústila „lačnost“ po 
tesařících poprvé i do vyklovávání dubů obsazených tesaříky. Podobně lze tento fenomén pozorovat i u 
imag Lucas cervus, ale v menší míře neboť jeho populace v porovnání s Cerambyx cerdo je 
v uvedených mapových polích mnohem slabší. 

21. Cerambyx scopolii (Füessly, 1775) – 5849C24: 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VII.1980, 16 ex., poklepem 
kvetoucího černého bezu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 1 ex., smykem 
v kamenité bučině, 24.V.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 
27.V.2001, 1 ex., v letu. 

 Skupina I 
22. Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) – 5849C18: 30.VI.1978, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě 

potoka; 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu, 
9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy; 5849C25: 19.VII.1991, 1 ex., na metrech bukového dřeva. 

 Skupina II 
23. Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) – 5849C17: 29.VI.2008, na metru bukového dřeva; 5849C18: 

VII.1973, 1 ex., 20.VII.1980, 2 ex., na kvetoucí udatně; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 
26.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem lípy, 
25.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem lípy, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 
25.VII.1989, 3 ex., poklepem lípy, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem lípy, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 
12.VII.1997, 1 ex., poklepem lípy. 

 Skupina II 
24. Clytus arietis (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C17: 29.VI.2008, 

na metru dubového dřeva, 14.VI.2009, 4 ex., na dubových kládách; 5849C18: 2.VI.1985, 2 ex.; 
5849C24: VI.1976, 3 ex., poklepem suchého dubu, VII.1974, 1 ex., 24.V.1988, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého 
habru; 5949B3: 27.V.1989, 2 ex.; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048B3: 20.VI.1992, 2 
ex.; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., smykem podrostu v doubravě, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 
21.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 11.VI.1989, 2 ex.; 
6048B10: 2.VII.1995, 3 ex., na poraženém buku; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex.; 6049A2: 24.V.1992, 4 ex., 
na poraženém dubu a buku; 6049A7: 27.V.2001, 7 ex., na metrech olšového dřeva. 

 Skupina I 
25. Clytus lama Mulsant, 1847 – 5849C24: VII.1969, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku, V.1975, 1 ex., 

na  čerstvě poraženém smrku, 27.VII.1978, 6 ex., na čerstvě poraženém smrku, 12.VII.1980, 2 ex., na 
čerstvě poraženém smrku, 26.VI.1992, 1 ex., při kladení vajíček na metrech borového dřeva, 5.VI.1993, 
4 ex., na čerstvě poraženém smrku, 20.VII.2001, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku; 5949A8: 
5.VII.1995, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., na čerstvě 
poraženém smrku; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., na čerstvě poraženém smrku. 

 Skupina II 
26. Clytus tropicus (Panzer, 1795) – 5849C24: 28.VII.1968, 1 ex., poklepem suchého dubu, 26.VI.1988, 1 

ex., ve vinné pasti; 6048b8: 26.V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu, 
24.V.1993, 14 ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou Obolarina sp., 28.V.1995, 6 
ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou Obolarina sp., 1.VII.1995, 3 ex., na 
schnoucích a suchých dubech napadených houbou Obolarina sp.. 

 Skupina II 
27. Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – 5849C18: 5.VI.1978, 1 ex., v nivě přítoku Klíčavy na Loužku 

poklepem kvetoucího javoru. 
 Skupina II 
28. Cortodera humeralis (Schaller, 1783) – 5849C24: 22.V.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 

19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 15.V.1993, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 6.V.2003, 2 ex., na světlo, 10.V.2003, 
1 ex., poklepem dubu, 18.V.2003, 1 ex., na světlo; 5949C18: 5.V.2003, 7 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 
5949C23: 24.V.1993, 2 ex.; 6048B8: 7.VI.1980, 16 ex., 26.V.1982, 12 ex., 17.V.1989, 6 ex., poklepem 
dubu a kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem 
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dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.2002, 4 ex., poklepem 
dubu; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Skupina I 
29. Corymbia [= Leptura] rubra (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě 

podél PR; 5849C1: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 
5848D9: 20.VII.1993, 2 ex., ve smíšeném lese; 5849C6: 18.VII.1992, ve smíšeném lese; 5849C7: 
5.VIII.1991; 5849C13; 5849C17: 19.VII.2008, na květech bodláku ve smíšeném lese; 5849C18: 
15.VII.1973, ve smíšeném lese, VI.1976, ve smíšeném lese; 5849C19; 5849C24: 26.VIII.1970, ve 
smrkovém porostu, 16.VII.1988, 1 ex., na borovém pařezu, 14.VIII.1988, 1 ex., ve smíšeném lese, 
23.VII.1989, 2 ex., 6.IX.1991, 1 ex., na borovém pařezu; 5948D5: 22.VII.1990, na kvetoucím okolíku 
ve smíšeném lese; 5949A4: VIII.1976, ve smíšeném lese; 5949B3: 30.VII.1989; 5949B23; 6048B8: 
7.VIII.1988, 2 ex., ve smíšeném lese; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., 15.VIII.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

 Skupina I 
30. Dinoptera [= Acmaeops] collaris (Linnaeus, 1758) – 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem 

okoličnatých rostlin v nivě potoka, 21.VI.1997, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině. 
 Skupina I 
31. Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 – 5849C24: 26.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 

20.VI.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VII.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 3.VII.1998, 2 
ex., poklepem suché břízy, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VIII.2000, 1 ex., poklepem 
suchého dubu, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 
20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 
ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., poklepem habru; 594912: 
6.VII.2002, 6 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; 
6048B8: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 
19.VII.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1900 6 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 4 
ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 21 ex., poklepem schnoucího dubu, 13.VI.1999, 1 ex., 
poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 3 ♂♂, 4 ♀♀, na 
světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, vše ve světelném lapači. 

 Skupina II 
32. Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 10.VI.1988, 7 ex., poklepem suché lípy, 

18.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 27.VII.1988, 3 ex., 
poklepem suché lípy, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem suché lípy, 
6.VI.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 23.VII.1989, 2 ex., 
poklepem suché lípy, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem suché lípy, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem suché lípy, 
21.VI.1998, 4 ex., poklepem suché lípy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché lípy, 2.VII.2000, 4 ex., 
poklepem suché lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy, 10.VII.2003, 3 ex., poklepem suché lípy; 
6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem lípy. 

 Skupina II 
33. Grammoptera abdominalis [= variegata (Germar, 1824)] (Stephens, 1831) – 5849C24: 6.VI.1980, 1 

ex., poklepem suchého dubu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 7.VI.1980, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 1.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina II 
34. Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) – 5848D25: 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího 

hlohu; 5849C18: 4.VII.1996, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 5.VI.1978, 4 ex., na 
kvetoucím okolíku, 24.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem 
dubu, 26.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 20.VI.1989; 5948B4: 15.V.1992, více 
ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 
8.VI.1991; 5949A23: 18.V.1988, 6 ex., poklepem kvetoucího jeřábu, 26.VI.1990, 8.VI.1991; 5949B7; 
5949B12; 5949B22: 21.V.1992; 5949C23: 24.VI.1990, více ex., na kvetoucí udatně, 24.V.1993; 
6048B3: 15.V.1992; 6048B8: 27.VI.1987, více ex., smykem podrostu v doubravě, poklepem dubu a 
habru, 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 1.V.2002, 3 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
6048D20: 17.V.2007, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina I 
35. Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) – 5849C24: 5.VI.1978, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího 

hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
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6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1980, 3 ex., poklepem dubu; 5949A23: 8.VI.1991; 5949B12: 
4.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 28.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
17.V.1989, 6.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1980, 2 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 
4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 4 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989.  

 Skupina II 
36. Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: VI.1979, 5.VI.1982, 2 ex., poklepem habru, 

10.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem 
suché lípy, 26.V.1989, 6 ex., poklepem suchého buku, 26.V.1989, 3 ex., poklepem suché břízy, 
6.VI.1989, 23.VII.1989, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 26.VI.1992, 2 ex., poklepem suché břízy, 
30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 
5849C25: 21.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 3.VII.1998, 3 ex., poklepem suché břízy; 5949B3: 
22.V.1989; 5949B12: 9.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 20.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 
10.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu; 6048B4: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 26.V.1982, 
27.VI.1987, více ex., poklepem habru s dubu, 18.V.1988, 2 ex., 17.V.1989, 19.VII.1989, 18.V.1990, 2 
ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1980, 24.VI.1990, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru, 
16.VII.1991, 18 ex., poklepem habru a dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na 
světlo; 6048B13: 4.V.1974, VII.1974; 6048D6: 18.V.1989; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném 
lapači. 

 Skupina I 
37. Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1849 – 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949C18: 

17.VI.2002, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048D20: 15.VI.2006, 1 ex., 26.VI.2006, 1 ex., 
20.VII.2006, 1 ex., 17.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

 Skupina II, kategorie NT 
38. Leptura [= Strangalia] quadrifasciata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 16.VI.2007, smykem na lesní cestě 

ve smíšeném lese podél PR, 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél 
PR; 5849C17:  19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; 5849C18: 9.VIII.1991, smykem ve 
smíšeném lese, 14.VIII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka, 15.IX.1991, 1 ex., v nivě potoka; 5849C19: 
25.VII.1980, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: VI.1979, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 
16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., 
26.VI.1992, 1 ex., na poraženém buku, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem lípy; 5849C25: 29.VII.1991, 4 ex., 
poklepem kvetoucí lípy; 5849D11: 23.VII.1978, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A4: 
15.VIII.1989, 1 ex., ve smíšeném lese, 9.VIII.1991, 1 ex., na kvetoucím bodláku; 5949A8: 2 ex., 
smykem ve smíšeném lese. 

 Skupina II 
39. Melanoleptura [= Leptura, Stictopleura] scutellata (Fabricius, 1781) – 5849C12: 22.VII.2001, 1 ex., 

poklepem suchého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., na poraženém buku; 5849C24: VII.1977, 
12.VII.1980, 1 ex., poklepem suchého buku, 25.VI.1989, 1 ex., v dubohabřině, 26.VI.1992, 1 ex., 
poklepem suchého buku, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem suché břízy; 5949A12: 22.VII.1990, 1 ex., na 
kvetoucím okolíku; 5949B3: 1.VII.1987, 2 ex., poklepem habru; 5949B12: 20.VII.2008, na květech na 
úpatí teplomilné dubohabřiny; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., na 
poraženém buku ve smíšeném lese; 6048B4: 29.VII.1978, 1 ex.; 6048B8: VII.1977, 1 ex., 1.VII.1980, 1 
ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

 Skupina II 
40. Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1758) – 5949B2: 18.VIII.1989, 1 ex., pupe pod kůrou suché lípové 

větve, ex pupe IX.1989. 
 Skupina II 
41. Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) – 5849C24: 8.VI.1986, 1 ex., poklepem suché bukové větve; 

6048B8: 3 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ex., poklepem 
dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina II 
42. Molorchus minor (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C7: 

5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 1.V.2005, 1 ex., ve světelném lapači; 
5849C24: 20.V.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
19.V.2002, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5948B4: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949A4: 12.V.1993, 4 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., 
na kvetoucím okolíku; 5949B7: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex.; 
6048B8: 27.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
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 Skupina I 
43. Molorchus umbelatarum (Schreber, 1759) – 5849C24: VI.1975, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
 Skupina II 
44. Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 – 5849D11: 23.VII.1978, 2 ex., pupe v dutině buku, ex pupe 

VIII.1978. 
 Skupina III, kategorie CR 
45. Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) – 5949A4: VII.1974, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 

5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 2 ex., smykem suché údolní louky, 
27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni. 

 Skupina II 
46. Oberea oculata (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C18: 25.VII.1980, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
 Skupina I 
47. Obrium brunneum (Fabricius, 1792) – 5849C17: 10.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 

5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: VI.1975, 3 ex., poklepem kvetoucí udatny, 
16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 1 
ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 1.VI.2002, 1 ex., poklepem suchého 
dubu; 5949A8: 5.VII.1995, 26 ex., poklepem kvetoucí udatny; 5949C23: 24.VI.1990, více ex., 
poklepem kvetoucí udatny ve smíšeném lese; 6048B3: 1.VII.1980, více ex., poklepem kvetoucí udatny 
ve smíšeném lese; 6048D20: 8.VI.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina I 
48. Oplosia fennica (Paykull, 1880) – 5849C25: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suché lípy. 
 Skupina II 
49. Pachytodes [= Judolia] cerambyciformis (Schrank, 1781) – 5848D9: 20.VII.1993, 4 ex., ve smíšeném 

lese; 5849C1: 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C7: 5.VI.1991, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu ve smíšeném lese, 24.VI.1995, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 
24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 25.VI.1989, 
16.VII.1989, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: VI.1976; 5849D11: 23.VII.1978, 
ve smíšeném lese; 5949A8: 5.VII.1995, ve smíšeném lese na kvetoucí udatně; 5949A13: 26.VI.1990, ve 
smíšeném lese; 5949A23: 24.VI.1990, 10.VII.1991; 6048B8: 1.VII.1980, 24.VI.1990; 6048B13: 
VII.1974, ve smíšeném lese. 

 Skupina I 
50. Pachytodes [= Judolia] erratica (Dalman, 1817) – 6048B8: VII.1977, 6 ex., smykem v teplomilné 

doubravě, 3.VI.1988, 2 ex., v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 24.VI.1990, v teplomilné doubravě. 
 Skupina II 
51. Paracorymbia [= Brachyleptura, Leptura] maculicornis (De Geer, 1775) – 5849C1: 11.6.2009, ve 

smíšeném lese na květech okolíku; 5849C24: VII.1973, 2 ex., VII.1974, 1 ex., 7.VII.1978, 1 ex., 
VI.1979, 1 ex., 28.VII.1991, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A23: 26.VI.1990. 

 Skupina II 
52. Pedostrangalia [= Strangalia] revestita (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 5.VI.1982, 1 ex., poklepem 

dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy. 
 Skupina II, kategorie EN 
53. Phymatodes alni (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 24.V.1988, 15 ex., poklepem zaschlých dubových 

větví, 7.VI.1988, 3 ex., poklepem suchých dubových větví, 20.VI.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 
5.VI.1982, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 12.V.1993, 17 
ex., poklepem zaschlých ještě olistěných dubových větví; 5949A10: 10.V.2003, 9 ex., poklepem 
suchého dubu, 8.V.2004, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 
6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 7 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 4 ex., 
poklepem suchého dubu, 7.VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 8 ex., poklepem suchého dubu; 
6049A7: 27.V.2001, 3 ex., na poražené olši. 

 Skupina I 
54. Phymatodes pusillus pusillus (Fabricius, 1787) – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchého 

dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 10.V.2003, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 
17.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1990, 2 ex., 
poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 23.V.1987, 2 ex., 
poklepem suchého dubu. 

 Skupina II, kategorie NT 
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55. Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 5.VI.1982, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 6 ex., ve vinné pasti, 
8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VII.2004, 
1 ex., na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A24: 
21.V.1989, 3 ex., ve smíšeném lese; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949C8: 23.VI.2002, 1 ex., 
ve světelném lapači; 5949C23: 20.VI.1992, 2 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese; 6048B8: 
17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 1 ex., pupe pod kůrou padlého dubu, ex pupe 3.V.1993; 
6048D20: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., ve smíšeném lese. 

 Skupina I 
56. Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763) – 5949A4: 4.VII.1977, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 

22.VII.1997, 5 ex., poklepem Cynoglossum sp.; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., smykem 
teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 8.VI.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni. 

 Skupina II 
57. Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) – 5949A4: 12.VI.1987, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné 

stráni, 5.VII.1993, 0 ex., 18.VI.1994, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 0 ex., 
18.VI.1995, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 
5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 21.VI.2008, 
smykem teplomilného trávníku. 

 Skupina II 
58. Pidonia lurida (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VII.1978, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 

24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 2 ex.; 5949A17: 8.VI.1991, 14 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949A23: 8.VI.1991, 17 ex., poklepem kvetoucího hlohu 
v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 1.VII.1980, 1 ex., na 
kvetoucím okolíku ve smíšeném lese. 

 Skupina II 
59. Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 14.VI.2009, 6 ex., na dubových kládách; 

5849C24: 30.VI.1978, 2 ex., poklepem suchého dubu, 9.VII.1978, 3 ex., poklepem suchého dubu, 
16.V.1981, 2 ex., poklepem suchého dubu, 10.VI.1988, 2 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 
26.VI.1992, 7 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 27.VII.1995, 6 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 
28.IV.2007, na kmeni padlého dubu; 6048B4: 19.VI.1993, 12 ex., na poraženém dubu; 6048B8: 
VII.1977, 28.VI.1991, poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 4 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu; 
6049A2: 24.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese. 

 Skupina I 
60. Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 15.VI.1996, 2 ex., na poraženém dubu ve smíšeném 

lese; 5849C24: 30.VI.1978, 1 ex., na padlém kmeni dubu, 10.VII.1982, 2 ex., 10.VI.1988, 19 ex., na 
čerstvě padlém kmeni dubu, 18.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 
25.VII.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 25.VII.1989, 1 ex., ve vinné pasti, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem 
suchého dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.VI.1992, 11 ex., na čerstvě padlém 
kmeni dubu, 27.VII.1995, 6 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu.  

 Skupina II 
61. Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855 – 5849C7: 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 

5849C24: 8.VI.1986, 2 ex., poklepem suché borovice, 15.VIII.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 
9.VIII.1991, 12 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 16 ex., poklepem suché borovice, 
23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 2 ex., 
poklepem borovice, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem suché borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem 
borovice, 24.VIII.2000, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem 
zasychajících borových větví. 

 Skupina II 
62. Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775) – 5849C13; 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., poklepem suché 

borovice, IV.1982, 1 ex., poklepem suché borovice, 13.VIII.1986, 2 ex., poklepem suché borovice, 
12.VI.1987, 2 ex., poklepem suché borovice, 24.V.1988, 1 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 1 
ex., poklepem suché borovice, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem suché borovice, 4.VIII.1996, 1 ex., 
poklepem suché borovice, 17.VIII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem suché 
borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem suché borovice, 
6.VII.1996, 2 ex., poklepem borovice. 

 Skupina I 
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63. Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) – 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem 
suchého habru; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., 
poklepem dubu. 

 Skupina II 
64. Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné 

stráni, 12.V.1993, 1 ex., poklepem suché lísky, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
12.VIII.1995, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 8.V.2008, 2 ex., poklepem jabloně na 
teplomilné stráni; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suché lísky. 

 Skupina I 
65. Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) – 5849C2: XII.1986, 2 ex., pod kůrou jedle ve smíšeném lese, 

10.II.1996, 6 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C14: 28.II.1983, 41 ex., pod kůrou jedle ve smíšeném 
lese. 

 Skupina II, kategorie NT 
66. Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 23.VIII.1996, 1 ex.; 5849C18: 27.VIII.1993, 1 ex.; 

5849C19: 16.VII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 1 ♂, vše ve světelném lapači; 5849C24: VIII.1970, 1 ex., 
27.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 16.VIII.1987, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 14.VIII.1988, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 9.VII.2000, 2 
ex., 30.VII.2008, 1♀, na světlo, 7.VIII.2008, 1♂, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 
5949A10: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; 5949B3: 27.VIII.1989, 1 ex.; 5949B7: 14.VIII.1987, 2 ex.; 
6048B8: 6.VIII.1984, 1 ex., 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 13.VII.2002, 1 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 
ex., na světlo; 6048B19: 11.IX.1993, 1 ex., mrtvý; 6048D20: 17.VIII.2006, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše 
ve světelném lapači. 

 Skupina II 
67. Pseudovadonia [= Vadonia] livida (Fabricius, 1776) – 5849C7: 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní 

cestě ve smíšeném lese; 5849C24: VII.1973, VII.1974, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
16.VII.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993; 
5849C25: 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VII.1974, 5.VII.1993, 12 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 21.V.1992, 
20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., 
smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048B3: 20.VI.1992, 
více ex., smykem lučních porostů v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., smykem podrostu ve 
smíšeném lese, 19.VI.1993; 6048B8: 10.VII.1987, více ex., smykem podrostu v doubravě, poklepem 
dubu a habru, 11.VI.1989, 24.VI.1990, 1.VII.1995, více ex., smykem v doubravě; 6048B13: VII.1974, 
3 ex., smykem ve smíšeném lese. 

 Skupina I 
68. Pyrrhydium sanguineum (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 15.IV.2007, 26.IV.2007, vše v noci na padlém 

dubu; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A24: 21.V.1989, 2 ex., ve smíšeném 
lese na poraženém dubu; 6048B4: 21.V.1989, 1 ex.; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., ve smíšeném lese na poraženém dubu. 

 Skupina I 
69. Rhagium bifasciatum (Fabricius, 1775) – 5848D4: 10.III.1991, 1 ex., pod kůrou břízy; 5848D5: 

9.V.1993, 2 ex., ve smíšeném lese, 23.V.2002, 1 ex., v letu ve smíšeném lese; 5849C6: 1.V.1991, 2 ex., 
poklepem buku, 6.VI.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 3.V.1992, 1 ex., ve 
smíšeném lese; 5849C19: 8.V.1994, 2 ex., na poražené borovici; 5849C24: V.1976, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 20.V.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 7 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem suchého 
dubu; 5949A23: 5.VI.1991; 5949B2; 6048B8: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 11.VI.1989, 4 ex., ve smíšeném lese; 6048D20: 
15.VI.2006, ve světelném lapači. 

 Skupina II 
70. Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.V.1993, 3 ex., ve smíšeném lese; 5849C19: 

8.V.1994, 6 ex., ve smíšeném lese na poraženém smrku; 5849C24: 10.IV.1978; 5849C25: 26.VI.1992, 
8 ex., na metrech smrkového dřeva; 5949A4: 4.VII.1977, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý 
smrkový pařez; 5949A20: 26.VIII.1989; 6048B4: 17.V.1997, 3 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; 
6049A2: 15.V.1992, 4 ex., na poraženém smrku; 6049A6: 4.V.1990; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., na 
poraženém smrku. 

 Skupina I 
71. Rhagium mordax (De Geer, 1775) – 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., na poraženém buku; 5849C19: 

8.V.1994, 2 ex., na poraženém smrku; 5849C24: 20.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 



67                                                Výsledky faunistického průzkumu brouků na území CHKO Křivoklátsko 

 

20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 
26.V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A2: 
15.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu. 

 Skupina I 
72. Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) – 5849C24: 17.V.1986, 2 ex., na padlém dubu, 24.V.1988, 1 

ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu; 
5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: VI.1979, 1 ex., na dubovém pařezu, 1.VII.1980, 1 
ex., na padlém dubu, 24.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 2 ex., poklepem suchého 
dubu; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu. 

 Skupina II, kategorie NT 
73. Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B11: 

1.VII.2006, mrtvý ex., v dutině dubu; 6048B8: 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 1 ex., 
poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., imaturní poklepem dubu, 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina II 
74. Ropalopus varini [= spinicornis Abeille & Perrin, 1869] (Bedel, 1870) – 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., 

na kmeni stojícího dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu.  
 Skupina III, kategorie VU 
75. Rutpela [= Strangalia] maculata (Poda, 1761) – 5848D9: 20.VII.1993, 3 ex.; 5849C1: 9.VII.2006, 

poklepem kvetoucího ostružiníku ve smíšeném lese, 16.VI.2007, smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese podél PR, 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C6: 18.VII.1992; 5849C7; 
5849C11: 24.VII.1995, 3 ex.; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C17: 
19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; 5849C24: VI.1979, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 30.VI.1988, 1 ex., 16.VII.1988, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 
23.VII.1989, 5.VII.1993, 4 ex.; 5948D5: 28.VII.1989, 22.VII.1990, 3 ex., na květech okolíku; 5949A4: 
5.VII.1993, 3 ex.; 5949A13: 26.VI.1990; 5949A23: 26.VI.1990, 10.VII.1991; 5949B3: 30.VII.1989; 
6048B4: 19.VI.1993; 6048B8: VII.1977, 16.VI.1988, 3 ex., 1.VII.1995, 6 ex.; 6048B9: V.1988, 1 ex., 
ex pupe; 6048D20: 27.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači; 6049A7: 19.VII.1989. 

 Skupina I 
76. Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) - 6048D20: 17.VII.2006, 1 ex., ve světelném lapači. 
 Skupina II 
77. Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) – 5849C24: 28.V.1974, 2 ex., poklepem lípy, 20.VII.1980, 1 ex., 

poklepem lípy, 24.V.1988, 7 ex., poklepem lípy, 7.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 1 ex., 
poklepem lípy, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849C25: 9.VI.1987, 6 
ex., poklepem lípy. 

 Skupina II, kategorie NT 
78. Saperda populnea (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 14.VI.1992, 6 ex., poklepem osiky na lesní cestě ve 

smíšeném lese, 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C2: 
25.VII.1980, 3 ex., poklepem osiky; 5849C12: 27.V.1994, 7 ex., poklepem osiky; 5849C13: 17.V.1998, 
2 ex., poklepem osiky; 5849C18: VI.1984, 2 ex., poklepem topolu. 

 Skupina I 
79. Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – 5849C18: III.1992, 1 ex., mrtvý ve kmeni suché olše; 5849C19: 

15.VI.1996, 1 ex., na poražené bříze; 5849C24: 5.VI.1982, 1 ex., poklepem břízy, 26.V.1989, 1 ex., 
poklepem břízy; 5949A4: VII.1973, 2 ex., mrtvé ve kmeni suché olše; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex.; 
5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem buku. 

 Skupina I 
80. Stictoleptura [= Corymbia, Leptura] erythroptera (Hagenbach, 1822) – 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., 

poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., na kvetoucí 
kopretině. 

 Skupina III, kategorie CR 
81. Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18: 25.VII.1980, 2 ex., pod kůrou 

položenou na čerstvý borový pařez; 5849C19: 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
12.VII.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem suché 
borovice; 5849C25: 26.VI.1992, 3 ex., na metru borového dřeva, 2.VII.2000, 1 ex., na čerstvě poražené 
borovici; 5949A23: 10.VII.1991. 

 Skupina I 
82. Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 17.VI.1989, 1 ex., 16.VII.1989, 1 ex., 

26.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., 
poklepem buku; 6048B3: 1.VII.1980, 16 ex., na květech okolíku ve smíšeném lese; 6048B8: 
18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex. 

 Skupina II 
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83. Stenocorus quercus (Götz, 1783) – 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 4 ex., poklepem 
dubu. 

 Skupina II 
84. Stenostola dubia (Laicharting, 1784) – 5849C24: 24.V.1988, 4 ex., poklepem lípy, 10.VII.1991, 1 ex., 

na světlo, 12.V.1993, 3 ex., poklepem lípy, 20.VI.2007, na světlo; 5849C25: V.1982, 1 ex., poklepem 
lípy; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., poklepem lípy; 6048B4: 11.V.1981, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 
16.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 6.V.1995, 1 ex., poklepem lípy; 6048D20: 31.V.2008, 1 ex.,  ve 
světelném lapači. 

 Skupina II 
85. Stenostola ferrea (Schrank, 1776) – 5849C13: 13.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, XII.2007, 34 ex., e.p. 

z popadaných cca 3 cm silných lípových větví o celkové délce cca 1,5 m; 5849C24: VI.1984, 
23.V.1986, 3 ex., poklepem lípy, 21.V.1988, více ex., poklepem lípy, 8.V.1989, 2 ex., poklepem lípy, 
20.V.1989, 3 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 3 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 
20.V.1990, 6 ex., poklepem lípy, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.VI.1992, 2 ex., 
poklepem lípy, 17.VI.2001, 3 ex., poklepem lípy; 5849C25: 6.VI.1987, více ex., poklepem lípy; 
5948B20: 20.VI.1987, více ex., poklepem lípy; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., poklepem lípy; 5949A17: 
20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

 Skupina II 
86. Stenurella [= Strangalia] bifasciata (O. F. Müller, 1776) – 5849C24: 16.VII.1989, 2 ex.; 5949A23: 

26.VI.1990; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: VIII.1974, 1.VII.1980, 
11.VI.1989. 

 Skupina I 
87. Stenurella [= Strangalia] melanura (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 22.VII.1990, ve feromonovém lapači 

na kůrovce, 4.VIII.1991, smykem na lesní cestě podél PR; 5848D9: 20.VII.1993; 5849C1: 9.VII.2006, 
poklepem kvetoucího ostružiníku ve smíšeném lese, 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 
5849C6: 18.VII.1992; 5849C7: 5.VIII.1991; 5849C13; 5849C17: 19.VII.2008, na květech bodláku 
v bučině; 5849C19: 15.VI.1996; 5849C24: VII.1973, 16.VII.1988, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 
17.VI.1989, 16.VII.1989, 5.VII.1993; 5849C25: 27.VII.1988, více ex., smykem travnatých porostů; 
5948D5: 17.VI.1990, smykem ve smíšeném lese, 22.VII.1990; 5949A4: 5.VII.1993; 5949A13: 
26.VI.1990, smykem ve smíšeném lese; 5949A18: 26.VI.1990; 5949A23: 26.VI.1990, smykem ve 
smíšeném lese, 10.VII.1991; 5949B12: 20.VII.2008, na květech na úpatí teplomilné dubohabřiny; 
6048B4: 19.VI.1993; 6048B8: VII.1977, 3.VI.1988, více ex., 11.VI.1989, 24.VI.1990; 6049A7: 
19.VII.1989, smykem ve smíšeném lese. 

 Skupina I 
88. Stenurella [= Strangalia] nigra (Linnaeus, 1758) – 5849C18: VII.1975, 1 ex., smykem ve smíšeném 

lese; 5949A4: 4.VII.1977, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., smykem ve 
smíšeném lese; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., 
smykem v dubohabřině; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě. 

 Skupina I 
89. Tetropium [= Isarthron] castaneum (Linnaeus, 1758) – 5848D24; 5849C1: 4.V.1996, smykem na 

lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C7: 5.VI.1991, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý 
smrkový pařez, 22.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé 
smrkové a modřínové kládě; 5849C11; 5849C12: 23.VI.2001, 3 ex., poklepem suché borovice; 
5849C16; 5849C24: 12.VII.1980, 16.V.1981, 8.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý 
smrkový pařez, 4.VI.1993, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku, 16.V.1997, 3 ex., pod kůrou položenou 
na čerstvý smrkový pařez, 20.VII.2001, 2 ex., na čerstvě poraženém modřínu; 6049A6: 4.V.1990, 6 ex., 
pod kůrou položenou na čerstvý smrkový a modřínový pařez; 6049A7: 11.VI.1989, 4 ex., pod kůrou 
položenou na čerstvý smrkový borový pařez. 

 Skupina I 
90. Tetropium [= Isarthron] fuscum (Fabricius, 1787) – 5949A4: 30.V.1981, 2 ex., na čerstvě poraženém 

smrku. 
 Skupina II 
91. Tetropium [= Isarthron] gabrieli Weise, 1905 – 5849D11: 25.V.1974, 2 ex., pod kůrou položenou na 

čerstvý modřínový pařez, 9.VII.1978, 1 ex., pod kůrou položenou na modřínový pařez; 6048B9: 9 ex., 
pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 6049A6: 4.V.1990, 3 ex., pod kůrou položenou na 
čerstvý modřínový pařez.  

 Skupina I 
92. Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C24: V.1976, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 

20.V.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 
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5849C25: 6.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 8.V.1989, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A22: 14.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu; 5949A23: 8.VI.1991, 3 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7, 5949B12, 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 
5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Skupina I 
93. Tetrops starki Chevrolat, 1859 – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem jasanu; 6048B3: 20.VI.1992, 

2 ex., poklepem jasanu; 6048B8: 20.VI.1992, 14 ex., poklepem jasanu, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem 
jasanu, 1.VII.1995, 2 ex., poklepem jasanu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem jasanu. 

 Skupina II 
94. Toxotus [= Oxymirus] cursor (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném 

lese; 5849C7: 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé smrkové kládě; 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., smykem ve 
smíšeném lese. 

 Skupina II 
95. Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) – 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 

5849C17: 10.VI.2007, poklepem habru, 14.VI.2009, 5 ex., na dubových kládách; 5849C24: 9.VII.1978, 
6 ex., poklepem suchého buku, 5.VI.1982, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 3 ex., 
poklepem dubu, 26.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 
ex., poklepem suché lípy, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 5.VII.1993, 27 ex., poklepem 
padlého dubu, 27.VII.1995, 13 ex., poklepem čerstvě padlého dubu, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem 
kvetoucí lípy; 5849C25: 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5849D21: 17.VII.2004, 5 ex., na 
čerstvě padlém kmeni buku; 5948D20: 12.VII.1989, 7 ex., ve smíšeném lese; 6048B4: 19.VI.1993, 23 
ex., na metru dubového dřeva; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 24.VI.1990, 
24.V.1993, 8 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 16 ex., poklepem čerstvě padlého dubu, 
27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu. 

 Skupina II 
96. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) – 5849D21: 25.VII.2004, 1 ex., na kmeni čerstvě padlého buku. 
 Skupina II 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie: 
 Acanthocinus griseus griseus (Fabricius, 1792) 
 Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) 
 Callimus [= Callimellum] angulatus angulatus (Schrank, 1789) 
 Carilia [= Gaurotes] virginea (Linnaeus, 1758) 
 Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) 
 Clytus tropicus (Panzer, 1795) 
 Cortodera femorata (Fabricius, 1787)  
 Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1758) 
 Oplosia fennica (Paykull, 1880) 
 Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) 
 Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) 
 Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) 
 Tetropium [= Isarthron] fuscum (Fabricius, 1787) 
 Tetrops starki Chevrolat, 1859 
 Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) 
  
CERYLONIDAE 
 

1. Cerylon [= Pseudophilothermus] evanescens (Reitter, 1876) – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu 
dutiny topolu; 5849C24: V.1982, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 17.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého 
buku, 8.VI.1986, 20.VII.1986, 17.VI.1993, 1 ex., v plísni pod dřevem položeným na starý borový pařez, 
9.VII.2000, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.X.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 
28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 16.V.1987, 9 
ex., na spodní straně padlého neodkorněného trouchnivějícího buku, 30.V.1987, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 9.VI.1987, 3 ex., na spodní straně padlého neodkorněného 
trouchnivějícího buku, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou buku v myceliu Pleurotes sp., 16.VII.1989, 2 ex., v 
prosevu bukového trouchu, 19.V.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu žluté hlenky; 5849D21: 8.V.2008, 1 
ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 6.VII.2005, 3 ex., v prosevu dutiny lípy; 5949B11: 30.V.2004, 
2 ex., v prosevu habrového trouchu. 

 Kategorie CR 
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Poznámka: nový druh pro území Bohemia. 
2. Cerylon fagi C. Brisout de Barneville, 1867 – 5848D9: 14.IX.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 

5849C6: 4.VI.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5849C13: 19.10. 2003 2 ex., v prosevu  starého 
sena; 5849C16: 26.V.1991, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 9.VII.2005, 1 ex., na kvasící 
míze; 5849C18: 16.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C24: VI.1974, 1 ex., 
poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 16.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 
23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 17.VIII.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 10.IV.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 1.V.1988, 2 ex., v prosevu 
mraveniště Formica sp., 10.VI.1988, 6 ex., poklepem plodnice Inonotus dryadens, 16.IV.1989, 4 ex., 
pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 6 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 8.V.1989, 4 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou dubu, 
6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.V.1993, 2 ex., pod kůrou dubu, 11.V.2002, 
1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 
27.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5849D21: 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou dubu; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., pod kůrou buku; 5949A24: 
19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B7; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 
5949C23: 20.VI.1992, 2 ex., poklepem starého dřeva; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého 
buku; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 27.VI.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu 
červené hlenky, 19.IV.1997, 1 ex., smykem podrostu; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého 
habru, 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem 
Fomes fomentarius; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou buku; 6048D6: 18.V.1989, 5 ex., pod 
kůrou padlého dubu. 

3. Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 – 5849C6: 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 
15.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C12: 11.IV.1998, 1 ex., v prosevu starých plodnic Polyporus squamosus; 5849C13; 5849C17: 
29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VI.1974, 1 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 27.IV.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 
17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 2 ex., 
pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 12.IV.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.1987, 1 ex., 
poklepem suchého buku, 27.VII.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 4 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.V.1990, 2 ex., na nezralém 
aethaliu žlutých hlenek; 5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 
ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949A12: 
28.IX.1991, pod kůrou padlého buku; 5949A17: 8.VI.1991, 4 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A18: 
13.IX.1987, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949A24: 19.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 17.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého 
buku, 30.VII.1989, 13 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B3: 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 
4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B6, 5949B7: 9.V.1989, 2 ex., poklepem 
plodnice Ganoderma applanatum; 5949B8: 10.V.1987, 3 ex., imaturní pod kůrou padlého dubu, 
22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 22.V.1987, 2 ex., na kvasící míze 
poraženého habru; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VI.2006, pod kůrou 
padlého dubu; 5949B12: 16.IV.1988, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou 
padlého jasanu; 6048B4: VIII.1979, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 24.VI.1990, 8 ex., pod kůrou 
padlého dubu; 6048B8: 4.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého 
buku, 20.VI.1992, 18 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp.; 6048B9: 13.V.1986, 5 ex., pod 
kůrou padlého habru, 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6049A6: 4.V.1990; 6049A7: 11.VI.1989, 3 ex., pod kůrou 
padlého dubu; 6048B19: 11.IX.1993, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 19.X.1996, 3 ex., pod kůrou 
padlého dubu. 

4. Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; 
5848D15: 15.IV.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C1: 4.V.2008, 1 
ex., pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 28.VI.2009, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 1.V.1991, 5 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 
19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku, 17.VIII.1996, 3 ex., v prosevu starých plodnic Polyporus squamosus, 11.IV.1998, 
1 ex., v prosevu starých plodnic Polyporus squamosus; 5849C13: 19.10. 2003 2 ex., v prosevu  starého 
sena, 29.III.1992, 6 ex., pod kůrou padlé lípy, 10.V.1992, 11 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.2001, 
4 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 
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19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 3.VI.1986, 2 ex., pod kůrou 
padlého habru, 17.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C23; 5849C24: VI.1974, 6 
ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1981, 2 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1982, 1 ex., pod kůrou 
padlého buku, V.1984, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, IV.1985, 21 ex., pod kůrou padlého dubu a 
buku, 27.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1986, 
4 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
15.VIII.1986, 4 ex., pod dřevem položeným na borové pařezy, 10.IV.1988, 6 ex., pod dřevem s plísní 
položeným na borový pařez, 10.IV.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 4.II.1989, 2 ex., v 
prosevu mraveniště Formica sp., 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 2 ex., pod 
kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště 
Formica sp., 8.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlé lípy, 
20.VI.1989, 12 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.V.1993, 3 
ex., pod kůrou padlého dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: IV.1984, 5 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 20.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 19.V.1990, 4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5849D21: 11.V.2002, 4 ex., pod 
kůrou padlého dubu, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 4 ex., v prosevu 
trouchnivějícího dubového pařezu; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A24: 
19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 17.V.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 
5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius, 22.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B6; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., pod 
kůrou padlého dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 4.VII.2004, 
více ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 4 ex., v prosevu habrového trouchu, 21.V.2005, v 
prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu, 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou 
padlého dubu; 6048B4: VIII.1979, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 24.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého 
buku; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 22.V.1987, pod kůrou padlého dubu, 
27.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 26.VII.1988, 1 ex., v prosevu starých plodnic 
Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, 7 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 20.VI.1992, 4 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 
22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., 
pod kůrou padlého dubu. 

 
CHRYSOMELIDAE 
 

1. Adoxus [= Bromius] obscurus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.VII.2004, 1 ex., smykem na lesní cestě 
ve smíšeném lese; 5848D25; 5849C6; 5849C7; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 5949A4; 5949A23; 
5949B22; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1995. 

2. Agelastica alni (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.VII.2004, více ex., poklepem olše v PR, 1.V.2005, 
poklepem olše v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 
5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., poklepem olše v nivě potoka; 5849C17: 30.V.1994; 
5849C18: 29.IV.1995; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí u paty olše v nivě potoka; 5849C24: 
17.IX.1995; 5949A4; 5949B22; 6048B3. 

3. Altica [= Haltica] oleracea oleracea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 11.VI.1995, 27.VII.2006, na světlo; 
5949A4: 18.VI.1994; 5949B22; 6048B8. 

4. Altica [= Haltica] pusilla [= helianthemi (Allard, 1859)] (Duftschmid, 1825) – 5849C13: 20.VI.2004, 
smykem v nivě potoka; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

5. Aphthona atrocoerulea [= cyanella L. Redtenbacher, 1849] (Stephens, 1831) – 5849C24: 
31.VIII.2003, 1 ex.; 5949A10: 15.V.2004, 1 ♂, smykem na úpatí teplomilné doubravy. 

6. Aphthona cyparissiae (Koch, 1803) – 5949A4: 18.VI.1994, 27.VII.1995, 3 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 1.VI.2002. 

7. Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781) – 5849C13; 5849C24; 5849C25: 8.V.1995; 5949A4; 5949A9; 
5949A10: 8.V.2004, více ex., smykem v teplomilné doubravě; 5949A22; 5949B2; 5949B12; 6048B8. 

8. Aphthona pygmaea Kutschera, 1861 – 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
9. Aphthona venustula Kutschera, 1861 – 5848D5; 5849C7; 5849C24: 30.IV.1995; 5949A4: 

18.VI.1994; 5949A10; 5949A22; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 
6048B3; 6048B8. 

10. Asiorestia [= Crepidodera] femorata (Gyllenhal, 1813) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních 
porostů v PR, 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR; 5849C1; 5849C6: 4.VI.1995; 
5849C7; 5849C11; 5849C17: 21.VIII.1994, smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.1995, 
3.IX.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19. 
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11. Asiorestia ferruginea (Scopoli, 1763) – 5848D5; 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem mokřadních 
porostů; 5849C18; 5849C19; 5849C24: 21.VI.1998, 1 ex., ve světelném lapači; 5949A4: 12.VIII.1995, 
1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2; 5949B12; 6048B3. 

12. Asiorestia transversa (Marsham, 1802) – 5848D5: 16.VII.1996, smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C24: 12.VIII.1995, 
6.VII.1996, 11.VII.2006, 1 ex.,  na světlo; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka. 

13. Batophila rubi (Paykull, 1790) – 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., smykem na lesní cestě. 
14. Cassida denticollis Suffrian, 1844 – 5848D5; 5849C24; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na 

teplomilné stráni, 25.VII.2004, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného 
trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 10.VII.2002; 6048B8: 27.V.2001. 

15. Cassida flaveola Thunberg, 1794 – 5849C7; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24: 12.VIII.1995; 5849D21; 
5949A4: 12.VIII.1995; 5949B7: 21.VII.2002, smykem v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem 
vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu 
přehrady; 6048B3; 6048B8. 

16. Cassida hemisphaerica Herbst, 1799 – 5849C13: 27.III.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
17. Cassida margaritacea Schaller, 1783 – 5949A4: 24.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
18. Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 – 5848D5: 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině 

v PR; 5849C1: 11.VI.1994; 5849C2: 6.IV.2006, 1 ex., v prosevu v lese na železničním náspu s písčitým 
podkladem; 5849C7; 5849C13; 5849C17; 5849C24; 5949A23; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., smykem 
teplomilných travnatých porostů; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 28.V.1995. 

19. Cassida nobilis Linnaeus, 1758 – 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku 
na úpatí doubravy; 6048B3. 

20. Cassida pannonica Suffrian, 1844 – 6048B8: 5.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
 Kategorie EN 
21. Cassida prasina Illiger, 1798 – 5849C13; 5949A4; 5949A17; 5949B4; 5949B12: 21.VII.2002, 3 ex., 

smykem na teplomilné stráni; 6048B3. 
22. Cassida rubiginosa O. F. Müller, 1776 – 5849C7; 5849C13; 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B2; 

5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 
10.VII.2002; 6048B3; 6048B4; 6048B8. 

23. Cassida rufovirens Suffrian, 1844 – 5849C2: 6.IV.2006, v prosevu starého listí na železničním náspu; 
5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

 Kategorie EN 
24. Cassida sanguinolenta O. F. Müller, 1776 – 5849C18; 5949A4: 13.VI.2007, 1 ex., smykem na 

teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B8: 27.V.2001. 
25. Cassida vibex Linnaeus, 1767 – 5848D5; 5849C13; 5849C18: 27.IX.2009, smykem v nivě potoka; 

5949A4: 18.VI.1994, 29.IX.1996, 31.VIII.1997; 5949B2; 5949B7; 5949B12; 6048B8. 
26. Cassida viridis Linnaeus, 1758 – 5849C1; 5849C11; 5849C18; 5849C24: 12.VIII.1995; 5949A17: 

27.VII.1996, 27.VI.1997; 5949A20; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 6 ex., smykem mokřadních porostů 
na břehu přehrady, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B22; 6048B3; 
6048B8. 

27. Cassida vittata Villers, 1789 – 5949A4: 8.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 
30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy. 

28. Chaetocnema aerosa (Letzner, 1846) – 5849C7: 29.IV.2001, smykem v nivě potoka; 5949B7: 
21.VII.2002, smykem v nivě potoka. 

 Kategorie EN 
29. Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 22.X.2006, smykem mokřadních porostů v centru 

PR; 5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C13: 
22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě 
potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka. 

30. Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 
5849C11; 5849C17; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 11.VI.1995; 5949A10: 15.V.2004, smykem na 
úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 
6048B3; 6048B8. 

31. Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 
22.X.2006, smykem mokřadních porostů v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji 
podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 8.IX.1995; 5849C11; 5849C13; 5849C18: 12.IV.2004, více ex., 
smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1994, 20.VII.1995; 5849D21; 5949A4; 
5949B2; 5949B7: 21.VII.2003, 3 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B11: 4.VII.2004, smykem 
na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995. 
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32. Chaetocnema mannerheimi (Gyllenhal, 1827) – 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních 
porostů na břehu přehrady; 6048B3: 7.V.1995, 1.V.2001, 4 ex., smykem v nivě řeky. 

33. Chaetocnema picipes [= laevicollis (C. G. Thomson, 1866); heikertingeri Lubischew, 1962] 
Stephens, 1831 – 5849C7: 1.VIII.1999; 5849C13: 17.V.1998; 5849C17: 29.VIII.1992; 5849C18: 
12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C23: 16.VIII.1994; 5849C24; 
5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné 
doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3: 
25.IV.1999. 

34. Chrysolina analis (Linnaeus, 1767) – 5949A4: 1.IV.2001, 3 ex., na úpatí teplomilné stráně v nivě 
potoka na Klíčavském luhu. 

 Kategorie EN 
35. Chrysolina aurichalcea bohemica G. Müller, 1948 – 6048B8: 25.VI.1995, více ex., poklepem tolity 

(Cynanchus vincetoxicum), 19.VIII.1995, poklepem tolity (Cynanchus vincetoxicum). 
36. Chrysolina cerealis cerealis (Linnaeus, 1767) – 5849C25; 5949A4: 18.VI.1995, 17.IX.1995, 

25.VII.2004, 1 ex., vše smykem a v prosevu na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 5.VIII.1995, 
27.V.2001, 11.VII.2003, 9 ex., vše v prosevu a smykem na teplomilné stráni. 

 Kategorie CR 
37. Chrysolina coerulans (L. G. Scriba, 1791) – 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních 

porostů na břehu přehrady; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na 
břehu přehrady; 5949B22; 6048B3. 

38. Chrysolina geminata (Paykull, 1799) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C17: 10.VII.1994; 5849C19: 
15.VI.1995; 5949B2: 23.IX.1995; 6048B8. 

39. Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) – 5949B11: 6.VII.2004, více smykem vlhkomilných porostů 
na břehu přehrady, 29.VIII.2004, více ex., smykem porostů máty na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3. 

40. Chrysolina hyperici (Forster, 1771) – 5949A17: 20.VI.1995; 5949B12. 
41. Chrysolina oricalcia (O. F. Műller, 1776) – 5849C13: 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 

5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949B7: 
10.VII.2001, více ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2003, 2 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 
5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka. 

42. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) – 5949A4; 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 
22.X.2005, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 
12.VIII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 27.IX.1996; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., 
smykem v nivě Lánského potoka. 

43. Chrysolina rufa rufa (Duftschmid, 1825) – 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě 
řeky. 

44. Chrysolina sangiunolenta (Linnaeus, 1758) – 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem (pouze 
krovky) na úpatí teplomilné stráně; 6048B8. 

45. Chrysolina staphylea staphylea (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 18.VII.1999, 22.X.2005, 2 ex., smykem 
v nivě potoka; 5949A4: 22.II.1998, 21.III.1998; 5949B7. 

46. Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) – 5849C19: 3.VII.1994, 27.VIII.2005, 1 ex., smykem na lesní 
pasece; 5949A4; 5949B2: 25.III.2007, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 26.IV.2004, 
1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B8. 

47. Chrysolina varians (Schaller, 1783) – 5848D5; 5849C6; 5849C17: 10.VII.1994; 5849C18: 3.IX.1995; 
5949A17: 5.VII.1996; 5949A22; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996. 

48. Chrysomela cuprea Fabricius, 1775 – 5849C18; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem vrby; 6048B3: 
7.V.1995, více ex., 2.VII.1995, vše poklepem vrby v nivě řeky. 

 Kategorie EN 
49. Chrysomela populi Linnaeus, 1758 – 5849C1: 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve 

smíšeném lese; 5849C17: 30.V.1994; 6048B3: 2.VII.1995. 
50. Chrysomela vigintipuntata (Scopoli, 1763) – 5849C18; 5849C24; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A10: 

15.V.2004, více ex., 25.IV.2009, vše poklepem vrby v nivě potoka; 5949A17; 6048B3: 2.VII.1995; 
6048B8. 

51. Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837 – 5849C24: VII.1968, 2 ex., poklepem trnky, VI.1969, 1 ex., pupe 
v mraveništi u Formica sp., VII.1976, 1 ex., poklepem hlohu; 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 16.VI.1988, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.1989, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

52. Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D24; 5849C17: 10.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní 
cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, 3 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1988, 1 ex., smykem 
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travnatých porostů, 27.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 26.V.1989, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., 
poklepem zimostrázu; 5949B7; 5949B12; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 
27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 1 
ex., smykem na teplomilné stráni. 

53. Coptocephala rubicunda (Laicharting, 1824) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., smykem na lesní louce; 
5849C24; 5949A4: VII.1975, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 12 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 9.VIII.1991, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949A22: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 18.VIII.1989, 3 
ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 
18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

54. Crepidodera [= Chalcoides] aurata (Marsham, 1802) – 5848D5; 5848D24; 5849C1; 5849C7; 
5849C12: 11.VI.1994; 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí 
teplomilné doubravy, 25.IV.2009, poklepem vrby v nivě potoka; 5949A17; 5949A20; 5949B22; 
6048B3: 7.V.1995. 

55. Crepidodera [= Chalcoides] aurea (Geoffroy, 1785) – 5848D5; 5848D24; 5849C1; 5849C7: 
19.V.2001; 5849C13; 5849C18; 5949A4; 5949A20; 6049A7. 

56. Crepidodera [= Chalcoides] fulvicornis (Fabricius, 1792) – 6048B3: 2.VII.1995. 
57. Crepidodera [= Chalcoides] nitidula (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 4.V.1996. 
58. Crioceris asparagi asparagi (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 23.VII.1994, více ex., na uměle vysazeném 

chřestu u hájovny; 5949A17: 1 ex., pravděpodobně na uměle vysazeném chřestu. 
59. Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 23.VII.1994, více ex., na uměle vysazeném 

chřestu u hájovny. 
60. Cryptocephalus aureolus aureolus Suffrian, 1847 – 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex.; 5849C24: VII.1974, 

1 ex., na květu jestřábníku, VII.1982, 17.VI.1989; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A4: 23.VII.1989, na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex.; 5949B2: 22.V.1989, 2 
ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B3: 1.VII.1987, 3 ex., smykem na lesní pasece; 6048B8: 
17.V.1989, smykem v doubravě, 28.VI.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

61. Cryptocephalus biguttatus (Scopoli, 1763) – 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem lučního porostu ve 
smíšeném lese; 5849C13: VI.1976, 12 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka; 5849C18: 
5.VII.1994, 3 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka, 4.VII.1996, 1 ex., smykem lučního 
porostu na stráni v nivě potoka; 5849C24: 30.VI.1988, 1 ex., smykem travnatého porostu. 

62. Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: VI.1976, 1 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 
3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: V.1976, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1994, 2 
ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex.; 5949B11: 
6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 11 ex., poklepem dubu a 
smykem na teplomilné stráni, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 21.V.1989, 4 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 28.VI.1991, 
24.V.1992, 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu. 

63. Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1788 – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex.; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

64. Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem lípy, 10.VI.1988, 1 
ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu. 

 Kategorie EN 
65. Cryptocephalus exiguus Schneider, 1792 – 5848D5: 14.VI.1992, 12 ex., smykem mokřadním porostů 

v centru PR, 11.VI.1994, 6 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR, 16.VII.1996, 1 ex., smykem 
mokřadních porostů v centru PR; 5849C13: 24.VI.2001, 1 ex., poklepem jasanu v nivě potoka; 
5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka. 

66. Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 
20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
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5949A4: 2.VI.1985, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 18.VI.1994; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A22: 20.VI.1987, více ex., smykem podrostu, 20.VI.1995; 
5949B2: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B3: 22.V.1989; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 6.VII.2004, 5 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 6.VII.2002, 
8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; 6048B4: 
27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B8: VI.1980, více ex., poklepem dubu, 23.V.1987, více 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem 
dubu, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 24.V.1992, více ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, více ex., poklepem 
dubu, 25.VI.1995. 

67. Cryptocephalus frontalis Marsham, 1802 – 5849C13: 23.VI.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka, 
22.VII.2001, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24: 19.VII.1991, 1 ex., poklepem lípy, 29.VII.1991, 
2 ex., poklepem dubu, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem lípy, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 
ex., poklepem dubu; 5849C25: 26.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5948B20: 20.VI.1987, 1 
ex.; 5949A4; 5949A13; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na skaní stepi, 19.VII.1989, 1 ex., smykem 
v doubravě. 

68. Cryptocephalus fulvus Goeze, 1777 – 5849C24; 5949A4: 4.VII.1985, 7 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 9.VIII.1991, 6.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 5.IX.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, smykem 
na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B4: 17.VII.1994, 2 
ex., smykem na lesní cestě; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 
6.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 5.VIII.1995, 2 ex., 11.VII.2003, 4 ex., vše 
smykem na teplomilné stráni. 

69. Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C24: VI.1976, 1 ex., na kvetoucím 
jestřábníku; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B22: 21.V.1992. 

70. Cryptocephalus imperialis Laichartig, 1781 – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., poklepem habru v 
teplomilné svahové habřině. 

 Kategorie EN 
71. Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 21.VIII.1994, 2 ex., poklepem křovinatých 

porostů v nivě potoka, 13.VII.1997, 3 ex., smykem na lesní cestě v bučině; 5849C11: 24.VII.1995, 2 
ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 8.VII.1997, 2 ex., poklepem křovin, 
18.VII.1999, 4 ex., poklepem břízy, 23.VI.2001, 8 ex., poklepem jasanu, 24.VI.2001, 4 ex., poklepem 
jasanu, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5849C24: 12.VI.1987, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 
11.VI.1995, 8 ex., poklepem lípy, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem hlohu, 20.VIII.1997, 1 ex., poklepem 
dubu; 5849C25: VI.1976, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem 
lípy; 5949A17: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 
5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., 
poklepem dubu; 6048B4: 21.VI.1987, více ex., poklepem dubu; 6048B8: 11.VI.1989, 5 ex., poklepem 
dubu, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1995, 2 
ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, 19.VIII.1995, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 3 ex., 
poklepem dubu; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex. 

72. Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781 – 5849C24: VII.1970, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
V.1981, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu. 

73. Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.VI.1994, 4 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR; 5848D9: 20.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., na 
květech třezalky ve smíšeném lese; 5849C12: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 2 
ex., smykem v bučině; 5849C13: 22.VII.2001; 5849C18: 5.VII.1994, 4 ex., smykem lučních porostů 
v nivě potoka, 4.VII.1996; 5849C24: 18.VII.1993, 2 ex.; 5949A4: 23.VII.1989, 18.VI.1994, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989; 5949B11: 6.VII.2004, 6 ex., smykem teplomilných 
travnatých porostů, 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 
3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 
27.VI.1987; 6048B8: 27.VI.1987, 6 ex., smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 1 ex., smykem v doubravě, 
11.VI.1989. 

74. Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787 – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

75. Cryptocephalus nitidus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 2.VI.1985, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
20.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., 
poklepem dubu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího 
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hlohu, 14.VII.1992, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 
5949A4: 18.VI.1995, 6 ex., poklepem lípy; 5949B11: 30.V.2004, 4 ex., smykem teplomilného trávníku 
na úpatí doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem šípku; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., 
poklepem habru; 6048B8: VI.1980, více než 50 ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 
více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 
11.VI.1989, 19.VII.1989, 21.VI.1991, 16.VII.1991, 20.VI.1992, 25.VI.1995. 

76. Cryptocephalus ocellatus Drapiez, 1819 – 5849C25: 16.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu. 
77. Cryptocephalus octomaculatus Rossi, 1790 – 6048B8: VIII.1984, 1 ex., poklepem dubu v suťovém 

lese. 
 Kategorie EN 
78. Cryptocephalus parvulus O. F. Müller, 1776 – 5849C24: 30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 

16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 24.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem 
lípy. 

 Kategorie EN 
79. Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů 

v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 
5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 19.VII.1999, 14 ex., 
poklepem břízy a olše na břehu rybníka; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.2003, 1 ex., poklepem lípy; 
5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B2: 5.VIII.2001, 2 ex., 
poklepem habru na teplomilné stráni. 

 Kategorie EN 
80. Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792 – 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 

5949B12: 10.VII.2001, 19 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 21.VII.2002, 5 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku. 

81. Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848 – 5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: 
V.1981, 4 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 8 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 17 ex., poklepem lípy, 
20.V.1989, 3 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 
17.VI.1989, 4 ex., poklepem lípy, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 
1.VI.1997, 1 ex., poklepem dubu, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem 
dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 23 ex., poklepem lípy a dubu, 17.VI.2001, 10 ex., 
poklepem lípy a dubu, 20.VII.2001, 4 ex., poklepem lípy; 5849C25. 

82. Cryptocephalus quinquepunctatus Scopoli, 1763 – 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 
6048B8: 7.VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem dubu. 

 Kategorie EN 
83. Cryptocephalus schaefferi Schrank, 1789 – 5849C24: VI.1978, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 

VI.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
 Kategorie CR 
84. Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: VIII.1978, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku, 

17.VI.1989, 2 ex., smykem travnatého porostu; 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 5.VII.1993, 2 ex., na kvetoucím bodláku, 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B22: 21.V.1992; 6048B8: 26.VI.1988, 
1 ex., 17.V.1989, 27.V.2001, 2 ex., vše smykem na teplomilné stráni. 

85. Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758) – 584924: 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A4: 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex.; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, 
17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Kategorie EN 
86. Cryptocephalus violaceus Laichartig, 1781 – 5849C24; 5849C25: 12.VI.1987, 7 ex., na kvetoucím 

jestřábníku; 5949A4: 18.VI.1994, 6.VII.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 4 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 1.VII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.V.1989; 
5949B3; 5949B12; 6048B8: VI.1980, více ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1987, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988,8 2 ex., na kvetoucím jestřábníku, 21.V.1989, 11.VI.1989, 
25.VI.1995, 5 ex., na kvetoucím jestřábníku, 27.V.2001, 3 ex., na kvetoucím jestřábníku. 

87. Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775 – 5849C18: 5.VII.1994, 2 ex., smykem lučních porostů na 
stráni v nivě potoka; 5849C24: VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VII.1973, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni, VI.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, VII.1980, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 1 ex., smykem na 
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teplomilné stráni, 25.VII.2004, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 1.VII.1987, 2 ex., smykem 
na teplomilné stráni; 5949B3; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 
5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 7 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex.; 6048B8. 

88. Kategorie EN 
89. Cryptocephalus vittula Suffrian, 1848 – 5949A4: 23.VII.1989, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 

6.VII.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949B12: 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni. 

 Kategorie EN 
90. Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 4.V.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 

7.V.1995. 
91. Dibolia cryptocephala (Koch, 1803) – 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 

5949B12: 10.VII.2001, 18.VIII.2001, 6.VII.2002, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
6048B8: 27.VI.1999. 

 Kategorie EN 
92. Dibolia cynoglossi (Koch, 1803) – 5949B11: 1.VII.2006, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 

18.V.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 
93. Dibolia occultans (Koch, 1803) – 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem vlhkomilných porostů 

s mátou na břehu přehrady; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů s mátou na 
břehu přehrady. 

 Kategorie CR 
94. Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) – 5849C1: V.1995, 2.V.1999; 5849C7: 19.V.2001; 5849D21; 

5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů. 
95. Donacia semicuprea Panzer, 1796 – 5849C7: 11.VI.1994, 9.VI.1996. 
96. Donacia versicolorea (Brahm, 1790) – 5848D24: 5.VII.1994, 27.VI.1997. 
 Kategorie EN 
97. Donaciella cinerea (Herbst, 1784) – 5849C1: 11.VI.1994, 9.VI.1996. 
 Kategorie EN 
98. Epithrix atropae Foudras, 1859 – 5948B20; 5849C7: 21.VIII.1994; 5849C12; 5849C13; 5848D14; 

5949A17: 5.VII.1995; 5949A22. 
99. Epithrix pubescens (Koch, 1803) – 5849C18; 5949B12. 
100. Fastuolina fastuosa (Scopoli, 1763) – 5849C1; 5849C6; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem 

lučních porostů v nivě potoka; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5949A17; 5949C13; 5949B7; 6048B3; 
6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 25.VI.1995. 

101. Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) – 5849C17; 5849C19; 5849C24; 5949A4: 29.IX.1996; 6048B8. 
102. Galerucella aquatica (Geoffroy, 1785) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na 

břehu přehrady; 5949B12: 18.VIII.2001, 6.VII.2002. 
103. Galerucella lineola (Fabricius, 1781) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR, 24.IX.2005, smykem 

mokřadních porostů v PR; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C23: 
16.VIII.1994; 5849C24: 30.IV.1995; 5949A17; 5949A20; 6048B3. 

104. Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825) – 5949A20: 27.VI.1997. 
105. Galerucella tenella (Linnaeus, 1761) – 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě 

potoka, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 20.VII.1996, 12.IV.2004, 1 ex., 
smykem podmáčené olšiny v nivě potoka. 

106. Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C17: 26.IV.1998; 5849C24: 21.V.1995; 
5949A10; 5949B12; 6048B8. 

107. Gastrophysa viridula (De Geer, 1775) – 5849C1; 5849C6; 5849C13; 5849C17; 5949A4; 5949A10: 
15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B11: 6.VII.2004, smykem 
vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu 
přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949B22; 6048B3. 

108. Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802) – 5849C1: 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů 
osiky ve smíšeném lese; 5849C13: 8.VII.1997; 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 6048B8. 

109. Gonioctena linnaeana (Schrank, 1781) – 6048B3: 7.V.1995, 1.V.2002. 
 Kategorie EN 
110. Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787) – 5849C1; 5849C12; 5849C13: 4.V.1996; 5849C18: 

29.IV.1995, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a 
listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24; 
5849C25; 5948B4; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem střemchy v nivě potoka; 5949C13; 6048B3; 
6048B8. 

111. Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.VI.1994; 5849C12: 11.VI.1994; 6048B3.  
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112. Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792) – 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 
3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě 
potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 
1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5949A4: 18.VI.1994, 8.V.1995; 5949A10: 1.V. 2003 smykem 
podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového 
lesa; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B8. 

113. Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1761) – 5848D5; 5849C1: V.1995, VII.1995, 9.VI.1996; 5849C13; 
5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů; 5949B7. 

114. Hispa atra Linnaeus, 1767 – 5848D9; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C19: 15.VI.1995; 
5949A4: 18.VI.1994, 29.IX.1996; 5949A10: 15.V.2004, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 
5.VII.1995; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2004, smykem 
vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 
6048B3; 6048B8. 

115. Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) – 5949A23. 
116. Hydrothassa glabra (Herbst, 1783) – 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě 

potoka. 
117. Hydrothassa marginella (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční 

nivy; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 9 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v 
prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na 
břehu přehrady; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, 
smykem podmáčených porostů na břehu přehrady. 

118. Labidostomis humeralis (Schneider, 1792) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem dubu, 2.VI.1985, 26 
ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 
26.V.1989, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů. 

119. Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761) – 5849C24: VII.1973; 5949A4: VI.1973, 5 ex., 
23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 16 ex., smykem na teplomilné stráni, 
27.VII.1995, 2 ex.; 5949A17: 5.VIII.1995, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 
10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

120. Labidostomis tridentata (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VI.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů 
nesekaných pastvin, 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů nesekaných pastvin. 

 Kategorie CR 
121. Lachnaia [= Lachnaea] sexpunctata (Scopoli, 1763) – 5849C24: VII.1969, 1 ex., poklepem dubu. 
 Kategorie CR 
122. Leptinotarssa decemlineata (Say, 1824) – 5849C7: 21.VIII.1994; 5949A4: 13.VI.2007, více ex., na 

blínu černém (Hyoscyamus niger) v Jelením luhu. 
 Poznámka: nepůvodní druh adaptovaný na lilek brambor Solanum tuberosum a další druhy čeledi 

Solanaceae. 
123. Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758) – 5949A17: 27.VI.1997, 3 ex., na Lilium martagon. 
124. Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 

22.V.2004, více ex., poklepem olše v nivě potoka; 5849C17; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 8.V.1995; 
5949A10: 25.IV.2009, poklepem olše; 6048B8. 

125. Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 
5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C11: 6.IX.1995; 5849C17: 30.V.1994; 5949A10; 6048B8: 
7.V.1995, 28.V.1995, 5.VIII.1995. 

126. Lochmaea crategi (Forster, 1771) – 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A23; 6048B8. 

127. Longitarsus anchusae (Paykull, 1799) – 5949A4; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné 
doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 25.V.2008, 
poklepem Cynoglossum sp.; 6048B8: 25.VI.1995. 

128. Longitarsus atricillus (Linnaeus, 1761) – 6048B3.  
129. Longitarsus curtus (Allard, 1860) – 5849C23: 16.VIII.1994; 5849D21; 5949A4: 3.VII.1994; 6048B8: 

7.V.1995, 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
130. Longitarsus exoletus (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 21.VI.1997; 5949B2: 5.VIII.2001; 5949B11: 

4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 21.VII.2002, více ex., 
smykem na teplomilné stráni. 

131. Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) – 5849C13: 12.V.1999; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24; 
5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3: 3.V.1997, 25.IV.1999. 
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132. Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775) – 5849C8; 5849C13; 5849C24: 23.IV.1995; 5849D21; 
5949A4: 5.VIII.1995; 5949A20: 27.VI.1997; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné 
doubravy; 6048B3: 3.V.1997; 6048B8: 19.VIII.1995. 

133. Longitarsus monticola Kutschera, 1863 – 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex.; 5949B12: 10.VII.2002, 1 ex. 
134. Longitarsus nasturtii (Fabricius, 1792) – 5849C24: 21.V.1995; 5949A10: 15.V.2004, smykem na 

úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3. 
135. Longitarsus niger (Koch, 1803) – 5949A4: 3.VII.1994, 27.VII.1995, 23.VI.1996, 1.IV.2001. 
 Kategorie CR 
136. Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777) – 5949B2; 5949B6; 6048B8: 27.VI.1999, 27.V.2001. 
137. Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847) – 5949A4: 23.VII.1994, 20.VIII.1994; 5949B12: 

10.VII.2001; 6048B8: 19.VIII.1995, 11.VII.2003, více ex., smykem na teplomilné stráni. 
138. Longitarsus parvulus (Paykull, 1799) – 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 

6048B8: 25.VI.1995. 
139. Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) – 5849C23: 16.VIII.1994; 5949A4: 23.VII.1994; 5949B12; 

6048B8: 19.VIII.1995. 
140. Longitarsus quadriguttatus (Pontoppidan, 1765) – 5949A4: 18.VI.1994, 27.VII.1995, 23.VI.1996, 

21.VI.1997; 5949B6; 5949B11: 30.V.2004, více ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy,  
21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 1.VII.2006, více ex., smykem na úpatí 
teplomilné stráně; 5949B12. 

141. Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825) – 5849C13; 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B11: 
21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997. 

142. Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775) – 5949B2; 5949B12: 10.VII.2001, smykem teplomilného 
trávníku na úpatí doubravy, 18.VIII.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 

143. Luperus lyperus (Sulzer, 1776) – 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A22; 
5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 3.VI.2006, smykem 
teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 5949C13; 6048B8. 

144. Mantura chrysanthemi (Koch, 1803) – 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B8: 28.V.1995. 

145. Oomorphus concolor (Sturm, 1807) – 5949A17: 8.VI.1991, 5.VII.1995, více ex., smykem ve svahové 
habřině, 27.VII.1996; 6048B8. 

146. Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) – 5848D5: VI.1994; 5848D25; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 
17.V.1998, 23.IV.2005, 2 ex., imaturní smykem na lesní louce; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 
5849C24: 3.VI.1995; 5948B20; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 
5949B2; 5949B12; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 

147. Oulema erichsonii (Suffrian, 1841) – 5849C13: 14.VI.1987, 1 ♀, smykem v nivě potoka. 
 Kategorie CR 
148. Oulema galleciana (Heyden, 1870) – 5848D5: VI.1994, 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 

24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14; 5849C1; 5849C6: 5.X.1996; 5849C7; 
5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 22.X.2005, smykem v nivě 
potoka; 5849C17: 29.VIII.1998; 5849C18: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě 
potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24; 5849C25; 5849D21; 
5949A17; 5949B2; 5949B11: 30.V.2004, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 
5949B22; 6048B3: 3.V.1997; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 

149. Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C6; 5849C7; 5849C11: 1.IX.1996; 5849C12: 11.VI.1994; 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě 
potoka; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 
27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23; 5849C24; 5849C25: 26.VII.2008, 
1 ex., na světlo; 5949A4; 5949A17; 5949B11: 29.VIII.2004; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B8. 

150. Pachybrachys picus Weise, 1882 – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 2.VI.1985, 5 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, 2 ex., 
poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 30.V.1992, 7 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2004, 1 ex., imaturní smykem teplomilných 
travnatých porostů; 6048B8: VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 
9.V.1981, 3 ex., poklepem dubu. 

 Kategorie EN 
151. Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 2.V.1999; 5849C12; 5849C19: 6.VII.1996; 

5849C24: 18.VI.1994; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na břehu rybníka, 27.VII.2005, smykem 
břehových porostů rybníka; 5949B7: 12.V.2002; 5949B12. 

152. Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 
5849C1; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 21.VIII.1994, smykem mokřadního porostu; 5849C18: 
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12.IV.2004, 4 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého 
sena v nivě potoka; 5949A20; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 
5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka. 

153. Phratora [= Phyllodecta] laticollis Suffrian, 1851 – 5849C7: 24.VII.1999, 1.VIII.1999; 5849C13: 
17.V.1998; 5949A20: 27.VI.1997.  

154. Phratora [= Phyllodecta] vitellinae (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C13; 5849C18; 5949A4: 
18.VI.1994; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8. 

155. Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 16.VII.1996, smykem mokřadních porostů 
v PR; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 24.VI.1995; 5849C17: 21.VIII.1994, smykem v nivě potoka ; 
5849C19: 15.VI.1996, 6.VII.1996, smykem v nivě potoka; 5849D21: 27.VII.2005, smykem břehových 
porostů rybníka; 5949B7; 5949B12. 

156. Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977, – 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5949B11: 
4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy. 

157. Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 
smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 30.IV.1995, 11.VI.1995; 5949A4: 20.VIII.1994; 
5949A10: 1.V.2003, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 1.V. 2003 smykem podrostu 
v kamenité bučině v PR; 5949A17; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu 
přehrady; 5949B12: 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B4: 27.VI.1987. 

158. Phyllotreta christinae Heikertinger, 1941 – 6048B8: 18.V.1996. 
 Kategorie EN 
159. Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) – 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka. 
160. Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758) – 5849C17; 5849C18; 5949A17; 5949B11: 21.V.2005, 

smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8. 
161. Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 20.VI.2004, 

2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C24; 5949A20; 5949B2; 6048B4: 27.VI.1987. 
162. Phyllotreta ochripes (Curtis, 1837) – 6048B8: 25.VI.1995, 18.V.1996. 
163. Phyllotreta striolata [= vittata (Fabricius, 1801)] (Fabricius, 1803) – 5849C7: 4.V.2002; 5849C17: 

26.IV.1998; 6048B3: 29.VI.1997; 6048B8. 
164. Phyllotreta tetrastigma (Comolli, 1837) – 5848D5; 5849C7; 5849C17; 5849C18: 23.IV.2005, smykem 

v nivě potoka; 5849C19: 21.V.1995, 7.IV.1996; 5849C23; 5949B11: 21.V.2005, smykem 
podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001. 

165. Phyllotreta undulata Kutschera, 1860 – 5848D5; 5849C13; 5849C17; 5849C24: 27.VII.2006, na 
světlo; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 15.V.2004, smykem na úpatí 
teplomilné doubravy; 5949B12; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 

166. Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849) – 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 
12.IV.2004, smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě 
potoka; 5849C24: 23.VII.1994; 5949A4; 5949B2; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 
6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 

167. Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) – 5849C7; 5949A4; 6048B3: 7.V.1995, více ex., poklepem 
vrb v nivě řeky, 2.VII.1995. 

168. Plateumaris consimilis (Schrank, 1781) – 5848D5: 11.VI.1994; 5849C1; 5849C17; 5849C18: 
5.VII.1994; 5849D21; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., smykem mokřadních porostů; 5949A17; 5949B7; 
5949B12: 1.VI.2002; 6048B4: 27.VI.1987; 6049A2. 

169. Plateumaris rustica (Kunze, 1818) – 5849C1: V.1995. 
170. Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) – 5849C1: 11.VI.1994, V.1995, V.1996,19.V.2001. 
171. Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1766) – 5849C18: 5.VII.1994. 
172. Prasocuris junci (Braham, 1790) – 5849C19: V.1997, 1 ex., smykem v nivě přítoku Klíčavy. 
173. Prasocuris phelandrii (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů 

podél lesní cesty. 
174. Psylliodes affinis (Paykull, 1799) – 5849C18: 25.V.2002. 
175. Psylliodes brisouti Bedel, 1898 – 5949A4: 12.VII.1997, 22.VII.1999, 2 ex., smykem na teplomilné 

stráni; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8. 
 Kategorie EN 
176. Psylliodes chalcomerus [= brunnipes (Duftshmid, 1825)] (Illiger, 1807) – 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., 

smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., smykem vlhkomilných 
porostů na břehu přehrady, 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy,  6.VII.2005, smykem 
teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 3 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 6.VII.2002, 
20.VII.2008, 1 ex., smykem teplomilného trávníku. 

177. Psylliodes chrysocephala chrysocephala (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C13: 22.VII.2001. 
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178. Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803) – 5849C1; 5849C18; 5949A9; 5949A10: 15.V.2004, smykem na 
úpatí teplomilné doubravy. 

179. Psylliodes illiricus Leonardi & Gruev, 1993 – 5849C13: 4.V.1996, smykem v nivě potoka; 5849C19; 
5949B12: 6.VII.2002, 21.VI.2008, 1 ex., smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 27.VI.1999. 

 Kategorie EN 
180. Psylliodes hyosciami (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 5.VI.2005, 2 ex., poklepem Hyosciamus niger. 
181. Psylliodes napi napi (Fabricius, 1792) – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 

5849C13; 5849C19; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24; 
5949A4: 29.IX.1996, smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949A17; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 18.V.1996, 27.V.2001. 

182. Psylliodes picina (Marsham, 1802) – 5849C7; 5849C13: 4.V.1996, 20.VI.2004, 2 ex., smykem 
květnaté potoční nivy; 5849C18; 5949A4; 5949B2; 6048B3: 25.IV.1999, smykem v nivě řeky; 6048B8. 

183. Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767) – 5849C6; 5849C17: 5.VIII.1995; 5949A4: 23.VII.1994, 
20.VIII.1994; 6048B8: 19.VIII.1995. 

184. Smaragdina affinis (Illiger, 1794) – 5849C13; 5849C24: VI.1976, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
V.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 
30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 6.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 24.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 5.VII.1995, 2 
ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949A22: 21.V.1992, 20.VI.1995; 6048B3: 15.V.1992, 
více ex., poklepem břehových porostů; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
22.VI.1987, 1 ex., 17.V.1989, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni. 

185. Smaragdina aurita (Linnaeus, 1766) – 5849C25: 2.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VII.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
V.1981, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 
5.VII.1995, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 
6048B8: VI.1984, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
6.V.1990, 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu. 

186. Smaragdina salicina [= cyanea (Fabricius, 1775)] (Scopoli, 1763) – 5849C18: VI.1976, 5 ex., 
poklepem šťovíku v nivě potoka; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989; 
5949A4: 26.V.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové 
habřině; 5949B22: 21.V.1992; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem břehových porostů; 6048B8: 
21.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 11.VI.1992, 2 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 27.V.2001, 1 ex., smykem v doubravě. 

187. Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775) – 5848D5: 16.VII.1996; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A9; 
5949B12; 6048B3. 

188. Zeugophora flavicollis (Marsham, 1802) – 5849C7: 4.V.1996, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka. 
189. Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., poklepem topolu v nivě 

potoka. 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Dibolia cynoglossi (Koch, 1803) 
 Cassida margaritacea Schaller, 1783 
 Chrysolina aurichalcea bohemica G. Müller, 1948 
 Cryptocephalus exiguus Schneider, 1792 
 Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781 
 Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787 
 Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792 
 Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848 
 Hydrothassa glabra (Herbst, 1783) 
 Plateumaris rustica (Kunze, 1818) 
 Zeugophora flavicollis (Marsham, 1802) 
 Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) 
 
CICINDELIDAE 
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1. Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linnaeus, 1758 – 5848D14: 10.IX.1989, 4 ex., na lesní 
cestě; 5848D15: 12.VI.1985, 1 ♂, na písčitém regulovaném břehu potoka, 14.V.1988, 6 ex., na písčité 
pasece; 5849C1: 16.V.1993, 8 ex., na lesní cestě; 5849C7: 12.VII.1985, 1 ♂, na pasece s písčitým 
podkladem, 20.III.1988, 1 ex., na lesní cestě, 15.V.1993, 16 ex., na lesní cestě, 19.IV.2009, na lesní 
cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 2.IV.1988, 3 ex., na lesní cestě; 5849C24: 20.V.1989, 4 ex., na lesní 
cestě, 6.V.1995, 14 ex., na lesní cestě; 5949A10: 16.IV.2009, na údolní cestě; 6048B4: 17.V.1997, 2 
ex., na lesní cestě; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., na teplomilné stráni. 

 Skupina A 
2. Cicindela (Cicindela) sylvicola Dejean, 1822 – 5848D4: 27.V.1990, 2 ex., na lesní cestě; 5849C6: 

23.V.1987, 1 ex., na lesní cestě; 5849C7: 15.V.1993, 1 ex., na lesní cestě; 5849C11: 3.VI.1999, 18 ex., 
na písčitém břehu rybníka; 5949A10: 16.IV.2009, na údolní cestě; 5949B2: 18.VIII.1989, 14 ex., na 
lesní cestě; 6048B9: 2.V.1987, 14 ex., ve štěrkovém lomu v lese, 11.VI.1989, 6 ex., ve štěrkovém lomu 
v lese. 

 Skupina A 
 
CIIDAE 
 

1. Cis bidentatus (Olivier, 1790) – 5849C18: 23.IV.2005, poklepem plodnice Trametes confragosa; 
5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5949A12: 28.IX.1991; 5949B8; 6048B8: 9.V.1989, 11 ex., poklepem plodnice 
Ganoderma applanatum, 24.VI.1990, 1 ex., poklepem staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 
6.V.1990, 3 ex., poklepem staré suché plodnice Laetiporus sulphureus. 

2. Cis boleti Scopoli, 1763 – 5848D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromovovém lapači na kůrovce ve 
smíšeném lese, 14.VI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp. v PR; 5848D9: 20.IV.1986, 3 ex., 
poklepem plodnice Trametes sp., 14.IX.1986, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5848D14: 
26.VIII.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 6.VI.1992, 7.XI.1992, 4 ex., 
v plodnici Trametes gibbosa; 5849C7: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 5.VIII.1991, 
3 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 12.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C12; 5849C14: 19.VIII.1990, 6 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C16: 26.V.1991, 
poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 
5849C18: 3.XI.1991, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 23.IV.2005, poklepem plodnice 
Trametes confragosa; 5849C24: 12.IV.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 18.VI.1988, 3 ex., 
poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C25: 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 
13.III.1991; 5948D5: 29.VIII.1992, 7 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5949A24: 19.IV.1986, 
6 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B2: 6.II.1988, 2 ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5949B3: 
19.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B7: 22.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice 
Trametes gibbosa; 5949B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.V.1989, 3 ex., 
poklepem plodnice Trametes gibbosa; 6048B8: 4.VII.1987, 16.XI.1991, 3 ex., v plodnici Trametes 
betulina, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 24.V.1986; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Trametes 
gibbosa; 6048D12: 17.X.1992, 6 ex., v plodnici Trametes gibbosa. 

3. Cis castaneus Mellié, 1848 – 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 
5849C24: 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 22.V.1987, 3 ex., 
poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 24.IV.1988, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 9.V.1989, 
1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné 
dubohabřině; 6048B3: 1.V.2001, poklepem plodnice Trametes confragosa v nivě řeky; 6048D6: 
8.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa. 

4. Cis comptus Gyllenhal, 1827 – 5848D9: 20.IV.1986, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C6: 
23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 3.XI.1991, poklepem plodnice Trametes 
versicolor; 5849C24: 12.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 16.VII.1989, poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5849C25: 27.VI.1998, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius; 5949A12: 28.IX.1991, poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5949B8: 
22.V.1987, 1 ex., poklepem Trametes hirsuta; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých dubových větví 
v teplomilné dubohabřině, 21.VI.2008, poklepem suchých dubových větví napadených Stereum 
rugosum v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 25.IV.1999, 8 ex., poklepem plodnice Trametes 
confragosa; 6048B4: 24.V.1986, poklepem suchého buku; 6048B8: 16.XI.1991, poklepem plodnice 
Trametes hirsuta. 

5. Cis fagi Waltl, 1839 – 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., na metru starého suchého habrového dřeva; 
5949B11: 21.V.2005, 1 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě. 
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6. Cis hispidus (Paykull, 1798) – 5849C6: 7.XI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 
5849C13: 10.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C14: 19.VIII.1990, 2 ex., 
poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 
6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy, Cis boleti Scopoli, 1763 – 5848D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve 
feromovovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp. 
v PR; 5848D9: 20.IV.1986, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 14.IX.1986, 2 ex., poklepem 
plodnice Trametes sp.; 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 
6.VI.1992, 7.XI.1992, 4 ex., v plodnici Trametes gibbosa; 5849C7: 23.V.1987, 2 ex., poklepem 
plodnice Trametes sp., 5.VIII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 12.VI.1991, 2 ex., 
ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12; 5849C14: 19.VIII.1990, 6 ex., poklepem plodnice 
Trametes gibbosa; 5849C16: 26.V.1991, poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C17: 3.X.2004, 
poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 3.XI.1991, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 
23.IV.2005, poklepem plodnice Trametes confragosa; 5849C24: VIII.1984, 1 ex., 20.VII.1986, 
9.V.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes 
versicolor, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta, 30.V.1992, 3 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 14.VII.1992, 6 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C25: 
20.IV.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 16.III.1991; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., poklepem 
plodnice Trametes hirsuta; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B8; 5948D5: 
22.VIII.1992, 5 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., na kvasící 
stromové míze, 23.VII.1987, 2 ex.; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 6048D6: 8.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa. 

7. Cis jacquemarti Mellié, 1848 – 5848D4: 5.IX.1993, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5848D5: 21.VIII.2004, 2 ex., poklepem staré plodnice Phellinus nigricans v PR; 5848D14: 10.IX.1989, 
2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem plodnice 
Fomitopsis pinicola; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 
17.VII.1991, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice 
Trametes sp.; 5849C20: 6.IV.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C24: 
IX.1976, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, V.1982, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1988, 1 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 23.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
7.V.1989, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 25.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 14.VIII.1989, v plodnici Polyporus squamosus, 17.VI.1993, 4 ex., na obnaženém syrrociu 
Fomes fomentarius; 5849C25; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., poklepem plodnice Gloeophyllum 
sepiarium; 5949B2: 30.VII.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 3.V.1987, 2 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 6048B3: 19.VI.1993; 6048B8: 4.IV.1988, 24.IV.1993, více ex., poklepem Ganoderma 
applanatu; 6048B9: 16.XI.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B19: 11.IX.1993, 4 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius. 

8. Cis lineatocribratus Mellié, 1848 – 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex.; 6048B9: 16.XI.1991, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius. 

 Kategorie VU 
9. Cis micans (Fabricius, 1792) – 5849C25: 16.III.1991, 1 ex. 
10. Cis nitidus (Fabricius, 1792) – 5848D13: 25.X.1992, 3 ex., v plodnici Fomes fomentarius; 5849C6: 

19.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., poklepem 
plodnice Ganoderma applanatum, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5849C13: 23.IV.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C20: 6.IV.1991, 6 
ex., v plodnici Ganoderma applanatum; 5849C23: 3.V.1992, více ex., poklepem plodnice Ganoderma 
applanatum; 5849C24: V.1982, 1 ex., V.1984, 1 ex., 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 4 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta, 9.IX.1990, 2 ex., 
poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 30.IV.1995, 3 ex., poklepem plodnice Ganoderma 
resinaceum, 29.V.2004, více ex., poklepem plodnice Fomes sp.; 5849C25: 16.VIII.1987, 4 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A12: 28.IX.1991, 6 ex., poklepem plodnice Ganoderma 
applanatum; 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B3: 17.V.1986, 3 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 30.VII.1989, 5 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B7: 
9.V.1989, 23 ex., poklepem a v plodnici Ganoderma applanatum, 24.III.1990, 2 ex., poklepem plodnice 
Ganoderma applanatum; 5949B8: 22.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               84 

 84 

29.VIII.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 16.IV.1988, 2 ex., pod kůrou 
padlého habru, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.II.1991, 2 ex., imaturní 
v plodnici Ganoderma applanatum; 5949C23: 20.VI.1992; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex poklepem 
plodnice Fomes sp. rostoucí na dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
24.IV.1993, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou 
padlého habru; 6048D12: 17.X.1992, 3 ex., v plodnici Lensites betulina. 

11. Cis rugulosus Mellié, 1848 – 5849C6: 19.V.1988, 3 ex., poklepem suchých bukových větví; 5849C24: 
20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 12.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 
5849C25; 5949B3: 30.IV.1989, 1 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5949B7: 4.VII.1987, 1 
ex., poklepem plodnice Trametes sp., 24.IV.1988, více ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 6048B4: 
24.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp.. 

12. Cis setiger Mellié, 1848 – 5849C24: 17.VI.1989, 1 ex., poklepem suché lípy. 
13. Cis striatulus Mellié, 1848 – 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 

16.VIII.2007, 1 ex., poklepem suchých habrových větv í na teplomilné stráni, 25.V.2008, poklepem 
suchých dubových větví v teplomilné dubohabřině, 21.VI.2008, poklepem suchých dubových větví 
napadených Stereum rugosum v teplomilné dubohabřině. 

 Kategorie VU 
14. Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) – 5849C18: 14.I.1990, 2 ex., v plodnici Phellinus igniarius; 

5849C24: 23.IV.1989, 1 ex., na plodnici Fomes fomentarius, 28.VII.1990, 3 ex., poklepem plodnice 
Peniophora quercina, 12.V.1993, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 30.IV.1995, 4 ex., 
poklepem plodnice Ganoderma resinaceum, 20.V.2004, 30.V.2006, poklepem plodnice Daedalea 
quercina; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex.; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex.; 5949B11: 
21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě; 5949B11: 3.VI.2006, 
poklepem dubu v teplomilné doubravě; 5949B12: 21.VII.2002; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., 22.VI.1987, 1 
ex., smykem v teplomilné doubravě, 4.VI.1988, 4 ex., v plodnici Phellinus robustus, 7.VIII.1988, 1 ex., 
poklepem suchých dubových větví, 7.VIII.1988, 2 ex., v plodnici Phellinus robustus, 6.V.1990, 1 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VI.1991, 2 ex., v plodnici Phellinus robustus, 
11.VI.1992, 1 ex., smykem v kamenité bučině; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., v plodnici Phellinus robustus. 

15. Ennearthron palmi Lhose, 1964, – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius. 

 Kategorie CR 
16. Ennearthron pruinosulum (Perris, 1864) – 5849C24: 28.VII.1990, 1 ex., poklepem plodnice 

Peniophora quercina, 9.VIII.1991, 6 ex., poklepem suchých tenkých lipových větví, 9.VIII.1991, 1 ex., 
poklepem suchých dubových větví. 

 Kategorie CR 
17. Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) – 5848D9; 5848D14: 14.IX.1986, 3 ex., poklepem plodnice 

Trametes sp.; 5849C6: 18.VII.1992, 5 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5849C18: 3.XI.1991, 6 
ex., v plodnici Trametes versicolor; 5849C24: 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
18.VI.1988, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 16.V.1997, 1 ex., na světlo; 5849C25: 
26.IV.1987, 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D19: 29.XI.1986, 4 ex., v plodnici 
Trametes sp.; 5949B2: 6.II.1988, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5949B3: 19.IV.1987, více ex., 
poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., 24.III.1990, 2 ex.; 6048B8: 16.XI.1991, 2 
ex., v plodnici Lensites betulina; 6048D12: 17.X.1992, 2 ex., v plodnici Lensites betulina, 17.X.1992, 4 
ex., v plodnici Trametes gibbosa. 

18. Orthocis [= Cis] alni (Gyllenhal, 1813) – 5849C18: 20.VII.1986, 3 ex., poklepem suché lípy v nivě 
potoka, 6.V.1987, 6 ex., poklepem suché lípy v nivě potoka; 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., poklepem 
suché břízy; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví v teplomilné dubohabřině; 
6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem 
suchého dubu. 

19. Orthocis [= Cis] festivus (Gyllenhal, 1813) – 5849C24: 19.IX.1998; 5949B3: 18.VIII.1989, 1 ex., 
poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B7: 4.VII.1987, 5 ex.; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., 
15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

20. Orthocis [= Cis] vestitus (Mellié, 1848) – 5849C24: 9.VIII.1991, 4 ex.; 5949B11: 21.V.2005, 2 ex., 
poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem 
plodnice Laetiporus sulphureus, 19.VI.1991. 

21. Rhopalodontus novorossicus Reitter, 1902 – 5849C18: 2.IV.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C24: 12.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VIII.1996, 
2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 19.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 8.V.1995, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius. 
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 Kategorie CR 
22. Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813) – 5848D14: 10.IX.1989, 7 ex., poklepem plodnice Fomes 

fomentarius; 5849C6: 19.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 23.V.1986, 
2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VI.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
22.VI.1986, 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice 
Fuligo sp., 17.VIII.1986, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.IV.1988, 3 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 20.V.1989, více ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VI.1989, 
více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, 31.III.1990, více ex., plodnici Fomes 
fomentarius, 9.VIII.1991, 8 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992; 5849C25: 
1.V.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 1 ex., poklepem mladé plodnice 
Fomes fomentarius, 16.III.1991, více ex., v plodnici Fomes fomentarius, 8.V.1995, 16 ex., v plodnici 
Fomes fomentarius; 5949A17: 26.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 
4.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1989; 5949B7: 9.V.1989, 6 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B8: 17.V.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B9: 12.X.1991, 3 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 21.V.2005, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné 
doubravě, 3.VI.2006, 2 ex poklepem plodnice Fomes sp. na dubu; 5949B12: 19.III.1988, více ex., v 
plodnici Fomes fomentarius, 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1988, 3 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
6048B8: 4.IV.1988, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 6.V.1990, 4 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B9: 23.V.1987, 1 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D12: 17.X.1992, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius. 

23. Sulcacis affinis (Gyllenhal, 1827) – 5848D9: 20.IV.1986, 13 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 
5848D13: 25.X.1992, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5848D14: 21.IX.1991, 2 ex., pod kůrou 
padlého buku, 21.IX.1991, více ex., v plodnici Trametes cinnabarinus; 5849C13: 21.VIII.1992, více 
ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5849C14: 19.VIII.1990, více ex., v plodnici Trametes gibbosa; 
5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 16.VI.1990, více ex., v plodnici 
Trametes gibbosa; 5849C24: 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.IV.1987, více 
ex., v plodnici Trametes hirsuta, 16.VII.1989, více ex., v plodnici Trametes hirsuta, 30.V.1992, 3 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 14.VII.1992, více ex., v plodnici Trametes sp.; 5849C25: 
20.VII.1986, 16.III.1991, 19.VII.1991, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5948B20: 20.VI.1987; 
5949A12: 28.IX.1991, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5949B2: 6.II.1988, více ex., v plodnici 
Trametes hirsuta; 5949B3: 18.VIII.1989, 12 ex., v plodnici Trametes cinnabarinus, 8.XI.1992, 6 ex., 
v plodnici Trametes zonata; 5949B7: 24.IV.1988, 4 ex., v plodnici Trametes gibbosa, 9.V.1989, více 
ex., v plodnici Trametes hirsuta, 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B8: 
22.V.1987, více ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., poklepem 
Trametes sp.; 6048B3: 19.IV.1987, více ex., v plodnici Trametes hirsuta, 25.IV.1999, více ex., 
v plodnici Trametes confragosa; 6048B4: 24.V.1986; 6048B8: 23.VII.1987; 6048B14: 19.VII.1986, 1 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D1: 8.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice Trametes 
gibbosa. 

24. Sulcacis fronticornis (Panzer, 1809) – 5849C6: 7.XI.1992, 3 ex., v plodnici Trametes gibbosa; 
5849C13: 10.V.1992, 6 ex., v plodnici Trametes versicolor; 6048B3: 25.IV.1999, 5 ex., v plodnici 
Trametes confragosa; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius. 

 
CLERIDAE 
 

1. Aporthopleura [= Orthopleura] sanquinicollis (Fabricius, 1787) – 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., na 
kmeni stojícího proschlého dubu. 

 Kategorie CR 
2. Korynetes coeruleus (De Geer, 1755) – 5849C24: VII.1982, 1 ex., poklepem dubu; 10.VII.1982, 1 ex., 

poklepem dubu. 
3. Korynetes ruficornis Sturm, 1837 – 5849C24: 22.VI.1986, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1987, 1 ex., 

poklepem dubu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 28.VII.1991, 1 
ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 
14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem 
kvetoucí lípy, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 2.VII.2000, 1 ex., 
poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 
19.V.2002, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., poklepem 
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dubu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 
5949A4; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 
ex., poklepem dubu. 

4. Necrobia rufipes (De Geer, 1755) – 5849C24: VII.1974, 1 ex., na kadaveru, 6.VII.1996, 1 ex., na 
kadaveru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru. 

5. Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VII.1996, 3 ex., na kadaveru, 21.VI.1997, 4 ex., na 
kadaveru, 22.VII.2000, 6 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru. 

6. Opilo mollis (Linnaeus, 1758) – 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., 
poklepem lípy, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 5.VIII.1995, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na 
feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.). 

7. Thanasimus femoralis [= rufipes (Brahm, 1797)] (Zetterstedt, 1828) – 5848D5: 20.VI.1994, 8 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 20.VI.1994, 7 ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 22.VIII.1994, 2 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
24.V.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 20.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 2.VII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 23.IV.1994, 7 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 18.VII.1999, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C23: 24.V.1993, 1 ex., na poraženém smrku; 5849C24: XI.1982, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 
1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suché borovice; 5949B12: 24.II.1991, 
1 ex., pod kůrou stojící borovice. 

8. Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.VI.1994, 1 ex., na čerstvém smrkovém pařezu 
ve smíšeném lese; 5849C1: 16.V.1997, 2 ex., na čerstvých borových pařezech, 13.IV.2009, více ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 
ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 9.VIII.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C2: 8.VII.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 8.VI.1991, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 20.VI.1991, 1 ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 17.VII.1991, 2 ex., 
ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C13: 18.VII.1999, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C23: I.1974, 7 ex., pod kůrou 
stojící borovice; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 3 ex., na čerstvých 
smrkových a borových pařezech, 26.V.1989, 3 ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 21.IV.1990, 2 ex., 
pod kůrou padlé borovice, 1.V.1993, 3 ex., na metru smrkového dřeva; 5948D20: 12.VII.1989, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5949A24: 21.V.1989, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5949B3: 8.XI.1993, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949B8: 24.IV.1987, 2 ex., na poražené borovici, 
10.V.1987, 2 ex., na poražené borovici, 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 
24.II.1991, 4 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., na poražené borovici; 6049A6: 
4.V.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce. 

 Poznámka: při kontrole feromonových lapačů na kůrovce na lokalitě 5849C1 dne 9.8. 2009 bylo 
v průměru odchyceno do jednoho lapače mezi 30 – 50 ex. 

9. Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 
VII.1970, 2 ♂♂, na metru bukového dřeva, 30.VI.1978, 1 ♀, poklepem dubu, 8.VII.1980, 1 ♂, 
poklepem dubu, V.1982, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ♀, poklepem kvetoucího 
hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu, 25.VI.1988, 1 ♀, v dutině dubu, 16.VII.1988, 1 ♂ poklepem 
lípy, 26.VI.1992, 1 ex., na padlém buku, 20.VII.1995, 1 ♂, poklepem lípy, 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo, 
3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.VII.2004, 1 ♂, na světlo, 28.VII.2005, 2 ♂♂, 1 ♀, na 
světlo, 21.VI.2006, 1 ♂, na světlo, 11.VII.2006, 1 ♂, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na 
světlo; 5849C25: 26.V.1989, 1 ex., poklepem buku, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem buku; 5849D21: 
24.VII.2001, 4 ♂♂, na světlo, 18.VI.2002, 2 ♂♂, na světlo, 8.VII.2002, 1 ♂, na světlo, 29.VII.2002, 1 
♂, 1 ♀, na světlo, 12.VIII.2004, 1 ♂, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 7.VIII.2008, 2 ♂, 1 ♀, ve 
staré bučině na světlo; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ♀, poklepem lípy; 5949B3: 1.VII.1987, 2 ex., na suchém 
stojícím buku, 27.V.1989, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., poklepem dubu; 
5949B12: 20.XII.1988, 2 ♀♀, ex pupe ze suché bukové větve společně s Xyletinus plumbeus; 5949C18: 
17.VI.2002, 1 ♂, na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 27.VI.1987, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 
10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 20.VI.1992, 2 ♂♂, na padlém buku; 6048B14: VII.1974, 1 ♀, 
na metru bukového dřeva; 6048D20: 24.VII.2006, ve světelném lapači. 

10. Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – 5849C18: VI.1976, 1 ex., na kvetoucím okolíku, 4.VII.1977, 1 
ex., na kvetoucím okolíku; 5849C24: 28.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1995, 1 ex., 
smykem travnatých porostů, 29.VIII.1998, 1 ex., na kvetoucím řebříčku, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem 
kvetoucí lípy, 20.VII.2001, 1 ex., smykem, 13.VII.2005, 1 ex., v letu; 5849C25: 16.VIII.1987, 1 ex., 
smykem, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 5.VII.1993, 2 ex., na kvetoucím 
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řebříčku, 18.VII.1993, 4 ex., na kvetoucím řebříčku na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem; 6048B4: 19.VI.1993, 1 ex., smykem na lesní 
cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048D20: 
2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.  

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) 
 Opilo mollis (Linnaeus, 1758) 
 
COCCINELLIDAE 
 

1. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5848D14: 17.VII.1994, smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C1: 13.VII.2001, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C2: 10.II.1996, 2 
ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 25.VI.1993, smykem ve smíšeném lese; 5849C14: XI.1982, 16 
ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C24: 23.VII.1989, 23.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 
28.VII.1990, 29.VII.1991, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 22.VIII.1996, 2 ex., poklepem 
borovice, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5948B4: 15.V.1992, 4 ex., 
poklepem kvetoucího jeřábu; 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.II.1990, 3 
ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A10; 5949A20; 5949A22: 21.V.1992, smykem na teplomilné 
stráni; 5949B3: 30.VII.1989, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., smykem na 
lesní pasece, 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 6048B3: 15.V.1992, 3 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem; 6048B8: 
6.V.1990, 4 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, smykem 
v teplomilné doubravě, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D1; 6048D6: 18.V.1989, smykem 
v doubravě; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

2. Adalia conglomerata (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C24: 
21.V.1988, 2 ex., poklepem modřínu, 8.V.1989, více ex., poklepem smrku; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., 
poklepem smrku; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., smykem ve smíšeném lese. 

3. Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C6: 5.VII.1996, smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C7; 5849C12: 4.V.1995, 7 ex., poklepem smrku a borovice; 5849C13: 
22.VII.2001, poklepem kvetoucí lípy; 5849C18: 30.IV.1995, poklepem křovin v nivě potoka, 
4.VII.1996, smykem v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy a 
borovice, 10.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 18.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 3 ex., 
poklepem dubu, 20.V.1989, 6.VI.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 28.VII.1990, 10.VII.1991, 1 ex., na 
světlo, 24.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem 
lípy, 10.VIII.1994, 4 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ex., 
poklepem dubu, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 12.VI.1987, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.1988, 1 ex., poklepem habru; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 
18.VI.2002, 4 ex., smykem, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A10: 25.IV.2009, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 8.VI.1991, 
20.VI.1995, smykem v nivě potoka; 5949A22: 21.V.1992, smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 
8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B6; 5949B7: 
10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, poklepem dubu; 6048B3: 
15.V.1992, smykem v nivě řeky, 3.V.1997, smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, více ex., 
smykem, 25.IV.1999, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 27.VI.1987, více ex., smykem 
v doubravě, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu, habru a smykem v doubravě, 16.VI.1988, 7 ex., 
poklepem dubu, 7.VIII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 6.V.1990, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 5 ex., smykem a poklepem habru, 30.VIII.1997, 1 ex., 
poklepem dubu; 6048D1; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem habru; 6048D6: 8.V.1988, 6 ex., 
poklepem dubu; 6048D12: 17.X.1992; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, 4.IX.2006, 14.VII.2007, 1 
ex., 7.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

4. Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 
5849C1: 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku, 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 
4.V.1996, 2 ex., poklepem borovice; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 10.VI.1988, 1 ex., 
poklepem borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VII.1991, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., 
imaturní poklepem borovice a dubu, 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 
11.VII.2006, na světlo; 5849C25; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na 
světlo; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem smrku; 5949B12: 20.V.1988, 1 ex., poklepem borovice; 
5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 7.VIII.1988, 2 ex., smykem v doubravě, 
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24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 20.VII.2006, 20.V.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 
ex., 17.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 8 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači; 6049A2: 
15.V.1992, 2 ex., poklepem borovice.  

5. Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 20.VI.1994, 2 ex., smykem mokřadní 
břehové vegetace rybníka, 22.V.1995, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 20.VII.1995, 
více ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 9.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadní břehové 
vegetace rybníka, 19.V.2001, 14 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 23.VI.2002, 1 ex., 
smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; 5849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., smykem mokřadní břehové 
vegetace rybníka, 29.IV.2001, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; 5849D21: 
27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka. 

6. Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 19.VII.2003, více ex., poklepem smrku v PR a ve 
smíšeném lese; 5848D24: 21.VI.1996, 3 ex., poklepem modřínu; 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem 
na lesní cestě, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; 5849C2: 10.II.1996, 4 ex., pod kůrou stojící jedle; 
5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na 
čerstvé smrkové pařezy, 3.VI.1999, 6 ex., poklepem smrku; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 29.III.1992, 3 ex., pod kůrou stojící lípy, 29.I.1995, 3 ex., 
pod kůrou stojícího jírovce; 5849C14: XI.1982, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C19: 7.IV.1995, 5 
ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 5849C24: 13.III.1993, 2 ex., pod kůrou stojící 
borovice, 12.V.1993, 3 ex., poklepem smrku, 23.VII.1994, 2 ex., poklepem smrku, 30.IV.1995, 6 ex., 
poklepem borovice, 21.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 
16.V.1997, 1 ex., na světlo, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, 4 ex., poklepem smrku, 
28.VII.2005, na světlo; 5849D11: 29.II.1992, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 24.VII.2001, 1 
ex., na světlo; 5949A4: 24.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru;, 29.IX.1990, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 2.III.1991, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem 
smrku; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 20.VI.1992; 6048B9: 16.XI.1991, 4 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu; 6048D2: 
8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem smrku. 

7. Brumus qudripustulatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů 
v PR, 1.V.2005, poklepem smrku v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 
31.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C6: 
19.VI.1987, 2 ex., poklepem buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 9.V.1991, 
2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.1999, 
více ex., poklepem smrku; 5849C12: 4.V.1996, více ex., poklepem buku, smrku a modřínu; 5849C13: 
17.V.1998, více ex., poklepem smrku, 12.VII.2001, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C18: 
5.II.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5849C19: 7.IV.1996, 2 ex., na řezu čerstvě poraženého 
buku; 5849C24: 20.V.1988, 10 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 12 ex., poklepem dubu, 
8.V.1989, více ex., poklepem lípy a kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 26.V.1989, 17.VI.1989, 1.VII.1989, 
23.VII.1989, 16.III.1991, 9.VIII.1991, 4 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, více ex., poklepem 
borovice a dubu, 30.IV.1995, 4 ex., poklepem borovice, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem borovice, 
22.VIII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, více ex., 
poklepem smrku; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1987, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., poklepem borovice; 5948B20: 20.VI.1987, 2 
ex., poklepem lípy; 5949A4: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991; 
5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; 5949A23: 8.VI.1991, 3 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2: 30.IV.1989, 3 ex., poklepem hrušně; 5949B3; 5949B12: 
19.III.1988, 7 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B3: 15.V.1992; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., smykem 
podrostu ve smíšeném lese; 6048B8: 28.V.1988, více ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 3 ex., poklepem 
dubu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 17.VII.2006, ve světelném 
lapači. 

8. Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 11.V.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 
30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 19.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; 
5849C7: 13.VII.1997, 3 ex., smykem na lesní cestě, 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem břízy; 5849C13: 
17.VIII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 25.VI.2003, 
1 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 
25.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 21.VI.1997, 1 ex., 
poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 5.VIII.2000, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 1 
ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 30.VIII.1987, 1 ex., smykem 
travnatých porostů, 26.VII.2008, 7 ex., na světlo, 7.VIII.2008, více ex., na světlo; 5849D21: 
24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 8 
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ex., na světlo; 5949A4: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 20.V.2003, 4 ex., na 
světlo, 6.V.2003, 2 ex., na světlo; 5949A17: 27.VII.1996; 5949B2; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na 
světlo; 5949B7; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 5949C8: 28.VII.2002, 2 ex., 23.VI.2002, 
8 ex., vše ve světelném lapači; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.), 17.VI.2002, 1 ex., 
na světlo (I. Novák lgt.); 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u 
přehrady; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; 6048B8: 16.VI.1988, 2 ex., 
poklepem dubu, 13.V.1990, 11.VII.2002, 5 ex., na světlo, 30.VI.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 
15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 
17.VIII.2006, 8.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 2 ex., 8.VI.2007, 4 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 
18.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 5 ex., 6.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 4 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 
27.V.2008, 1 ex., 29.V.2008, 4 ex., 31.V.2008, 6 ex., 8.VI.2008, 7 ex., 17.VI.2008, 3 ex., 26.VI.2008, 
10 ex., 2.VII.2008, 3 ex., 4.VII.2008, 4 ex., 20.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 32 ex., 1.VIII.2008, 17 ex., 
6.VIII.2008, 7 ex., 12.VIII.2008, 4 ex., 15.VIII.2008, 2 ex., 25.VIII.2008, 19 ex., 27.VIII.2008, 24 ex., 
31.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 9 ex., vše ve světelném lapači. 

9. Calvia [= Anisocalvia] quattuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., smykem na 
lesní cestě podél PR, 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5848D25: 15.V.1992, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 13.VII.1997, 
2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12; 5849C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 
22.VII.2001, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C19: 10.VII.2004, ve světelném lapači; 
5849C24: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 21.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 
1.VIII.1998, 4 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 12.VI.1987, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1987, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.V.1988, 1 ex., 
poklepem borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, dubu a kvetoucího hlohu, 30.VI.1988, 1 
ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 14.VII.1992, více ex., poklepem lípy, 
30.IV.1995, 8 ex., poklepem borovice; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A17: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem habru, 8.VI.1991, 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě 
potoka, 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A22: 21.V.1992, více ex., poklepem keřů na 
teplomilné stráni; 5949A23: 8.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 
ex., poklepem dubu; 5949B2; 5949B6; 5949B7: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 
15.I.1989, více ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., imaturní poklepem habru; 
5949C13; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem 
v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, více ex., smykem; 6048B8: 27.VI.1987, více ex., smykem 
v doubravě, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu, 18.V:1988 více ex., poklepem dubu a habru, 
16.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 6.V.1990, 
3 ex., smykem v kamenité bučině, 20.VI.1992, 6 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, vše ve světelném lapači.  

10. Ceratomegilla [= Semiadalia] notata (Laicharting, 1781) – 5848D14: 17.VII.1994, 6 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél 
PR; 5849C6; 5849C7: 2.VII.1991, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C11: 1.IX.1996, 2 ex., 
smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C14: 18.IX.1990, 4 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C17: 29.V.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 26.IV.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C18: 5.VII.1987, 6 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka, 
12.VIII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C23: 17.VIII.1994, 4 ex., poklepem Urtica sp.; 
5849C24: 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem Urtica sp., 17.VI.1989, více ex., poklepem Urtica sp., 
20.V.1989, 23.VII.1989; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., smykem Urtica sp., 16.VIII.1987, 1 ex., 
smykem, 24.V.1988, 2 ex., poklepem Urtica sp.; 5849D21: 18.VI.2002, 4 ex., smykem pastviny; 
5948D24: 21.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky, 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 
5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka; 
5949A20: 26.VIII.1989, více ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A23: 26.VI.1990, více ex., smykem 
v nivě potoka; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3: 30.VII.1989, 3 ex., 
smykem v doubravě, 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., 
smykem; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 
18.VIII.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka, 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2002, 2 
ex., smykem v nivě potoka; 5949C12: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B3: 7.V.1995, 
více ex., smykem v nivě řeky, 29.VI.1997, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., 
poklepem dubu; 6049A7: 11.VI.1989, více ex., poklepem Urtica sp.. 

11. Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 
5849C24: 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 23.III.2003, 1 ex., pod kůrou stojící lípy. 
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12. Chilocorus renipustulatus (L. G. Scriba, 1791) – 5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních 
porostů v PR; 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C18: 
6.V.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: 
10.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 30.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu a lípy, 7.VIII.1988, 1 ex., 
poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 23.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 1 
ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 
28.VII.2008, na světlo; 5949B2: 3.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem 
v doubravě, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě. 

13. Coccidula rufa (Herbst, 1783) – 5848D5: 14.VI.1992, 5 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 
14.VI.1992, 6 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem 
mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., 
smykem mokřadních porostů na okraji zatopené pískovny; 5849C1: 20.VII.1995, více ex., smykem 
mokřadních břehových porostů rybníka, 1.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 
9.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených 
travnatých okrajů rybníka; 5849C6: 5.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 5.VI.1991, 2 
ex., v prosevu ve smíšeném lese, 18.VII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů u rybníka, 
24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 4 ex., smykem mokřadních břehových porostů 
rybníka; 5849C11: 1.IX.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 27.V.1994, 1 
ex., smykem ve smíšeném lese, 17.VII.1994, 1 ex., smykem v bučině; 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka, 3.IX.1995, 3 ex., smykem 
v nivě potoka, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 17.IX.1995, 3 ex., smykem 
mokřadních porostů v nivě potoka; 5849C24: 26.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního 
dubu, 9.V.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 10.IV.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
24.V.1988, 1 ex., 20.VI.1989, 1.VII.1989, 23.VII.1989, 4.VIII.1996, 1 ex., imaturní v prosevu listí; 
5849C25: 30.VIII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., smykem 
mokřadních břehových porostů rybníka, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5948D24: 
21.VII.1989, 2 ex., smykem na břehu řeky, 6.VIII.1989; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem 
mokřadních porostů na břehu přehrady, 20.VI.2005, smykem mokřadního porostu; 5949A17: 
20.VI.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5949A20; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v bučině; 
5949B7; 5949B8: 1.VII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949B11: 6.VII.2004, smykem 
vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu 
přehrady; 5949C23: 24.V.1993, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., smykem 
na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., smykem na břehu řeky; 6048B8: 6.V.1990, 1 
ex., smykem v doubravě, 28.V.1995, 12 ex., smykem na lesní cestě na okraji bučiny; 6048D2: 
8.V.1988; 6049A2: 28.V.1995, 4 ex., smykem mokřiny na okraji smíšeného lesa. 

14. Coccidula scutellata (Herbst, 1783) – 5849C1: 20.VII.1995, 1 ex., smykem mokřadních břehových 
porostů rybníka, 19.V.2001, 14 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 23.VI.2002, 1 ex., 
smykem mokřadních břehových porostů rybníka; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

15. Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 – 5849C18: VII.1975, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5949B4: 29.VIII.1987, 1 ex., smykem mokřadních porostů v horní části přítoku Lánského potoka.  

16. Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 – 5848D9: 20.VII.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 
5849C18: 18.VIII.1990, 2 ex., s,ykem v nivě potoka; 5849C19; 5849C23; 5849C24; 5849C25; 
5948D24: 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 5949A17; 5949B2; 5949C12: 19.VII.1989, více 
ex., smykem v nivě řeky; 6048B3: 25.IV.1999, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., 
smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 6.V.1990, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 30.VIII.1997, 5 ex., smykem v doubravě; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem 
modřínu. 

17. Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – 5848D5: 4.VIII.1991, 3 ex., smykem na lesní cestě podél 
PR, 9.V.1993, více ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě 
podél PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C1: 1.VIII.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 9.V.1991, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VIII.1994, více ex., smykem 
v nivě potoka; 5849C13: 1.XII.2002, 4 ex., na kmeni stojícího buku; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.VIII.1988, více ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 16.VII.1989, více 
ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.X.1989, 20.II.1900 2 ex., pod kameny na suťové stráni, 30.VII.1990, 2 
ex., na světlo, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem borovice, 9.I.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 
10.VIII.1993, 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, více ex., poklepem borovice, 
1.VIII.1998, 8 ex., poklepem borovice; 5849C25: 30.VIII.1987, více ex., smykem travnatých porostů, 
5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948D24: 21.VII.1989; 
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5949A4: 8.V.1989, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 
5949A17: 5.VIII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, více ex., smykem 
na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995, více ex., smykem v travnaté bučině; 5949B7; 5949B12: 
22.X.1989, 24.II.1991, 3 ex., na osluněných pařezech, 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949C12: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., smykem v nivě řeky, 
25.IV.1999, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, více ex., smykem ve smíšeném lese, 
25.IV.1999, 6 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., smykem v doubravě, 18.V.1988, 
2 ex., smykem na teplomilné stráni, 7.VIII.1988, více ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 6.V.1990, 
více ex., smykem a poklepem dubu a habru v doubravě, 24.V.1992, 24.IV.1993, více ex., smykem 
v doubravě, 19.V.1993, více ex., poklepem dubu a habru, 30.VIII.1997, 12 ex., smykem v doubravě; 
6048D1; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu. 

18. Coccinula quattuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – 5848D9: 20.VII.1993, 2 ex., smykem ve 
smíšeném lese; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C1: 1.VIII.1995, 2 ex., 
smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 21.VIII.1994, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C12: 16.V.1993, 4 ex., smykem v nivě 
potoka; 5849C13; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem na polní cestě; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem 
borovice; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VIII.1987, 2 ex., smykem 
travnatých porostů; 5948D5: 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 
23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
9.VIII.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949A17: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 21.V.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VI.1995, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.IX.1995, 2 ex., 
smykem v travnaté bučině; 5949B3; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem habru; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., smykem na louce ve 
smíšeném lese; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu.  

19. Cynegetis impunctata (Linnaeus, 1767) – 5849C13; 5849C19: 22.VII.2000, 2 ex., smykem 
v podmáčené olšině; 5849C24: 24.V.1988, 3 ex., smykem travnatých porostů, 16.IV.1989, 1 ex., 
smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 17.VI.1989, 31.III.1990, 2 ex., smykem travnatých porostů, 
9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 22.VII.2000, 4 ex., smykem travnatých porostů; 
5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., smykem 
podmáčených lučních porostů; 5949A4: 21.V.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 
21.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., smykem v doubravě. 

20. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – 5849C11: 28.X.2002, 14 ex., též imaturní na kmenech 
stojících buků, 16.XI.2002, 24 ex., též imaturní na kmenech stojících buků, 1.XII.2002, 10 ex., na 
kmenech stojících buků; 5849C12; 5849C13; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 3 ex., 
20.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 3 ex., 13.VIII.2003, 8 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 1 ex., 
25.VI.2004, 2 ex., 10.VII.2004, 25.VIII.2004, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 7.VI.2003, 1 
ex., poklepem břízy, 7.IX.2003, 1 ex., imaturní pod padlým kmenem v nivě přítoku Klíčavy, 
2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, 3 ex., na světlo; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na 
světlo; 5949C18: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 
26.VI.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 31.VII.2006, 17.VIII.2006, 
20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 1 ex., 6.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 
2 ex., 17.VII.2007, 6 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 4 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 5 ex., 
20.VII.2008, 4 ex., 27.VII.2008, 3 ex., 25.VIII.2008, 5 ex., 27.VIII.2008, 4 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

 Poznámka: v posledních letech dochází k jejímu šíření (I. Kovář, pers. comm., 2002). 
21. Harmonia axyridis (Palas, 1776) – 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve 

smíšeném lese podél PR, 10.VIII.2008, 2 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese 
podél PR; 5849C24: 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na 
světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, 2 ex., na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky; 
6048D20: 12.VIII.2007, 1 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 2 ex., vše ve 
světelném lapači. 

 Poznámka: V 80. letech 20. století bylo slunéčko uměle vysazeno v Severní Americe jako přirozený 
nepřítel zemědělských škůdců. Záhy se rozšířilo po kontinentu přes USA i do jižní Kanady podobně 
jako předtím slunéčko sedmitečné. V řadě míst se tak stalo nejpočetnějším druhem hmyzu. Z některých 
přirozených biotopů pak začalo vytlačovat jiné původní druhy slunéček živící se mšicemi. V oblastech 
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pěstování vinné révy jsou slunéčka sklízena s hrozny jimiž se živí; úrodu tak znehodnocují hořkými a 
páchnoucími látkami které obsahují. Počátkem 21. století byl druh uměle vysazen i v Evropě - zprvu v 
Německu a zemích Beneluxu. Z polí a skleníků se postupně začalo slunéčko rozšiřovat do volné 
přírody. Roku 2004 se přes Lamanšský průliv dostalo poprvé do Velké Británie. V Česku bylo 
pozorováno poprvé v roce 2006. Sledováním jejich výskytu v Česku se zabývá Přírodovědecká fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

22. Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – 5848D5; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod kůrou 
stojící jedle; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C14: XI.2002, 3 ex., pod kůrou stojící 
jedle; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., poklepem smrku; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., poklepem borovice; 
5849C19: 7.IV.1995, 3 ex., na kmeni čerstvě poražené borovice; 5849C24: 14.II.1988, více ex., pod 
kůrou stojící borovice, 1.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, 6 ex., poklepem borovice, 
26.V.1989, 6 ex., poklepem borovice, 23.XII.1989, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu, 23.II.1990, více ex., 
pod kůrou stojící borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 
9.I.1993, více ex., pod kůrou stojící borovice, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem 
borovice, 22.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 3 ex., imaturní poklepem borovice, 
28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na 
světlo; 5849D11: 29.II.1992, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 
5948D20: 5.II.1989, 17 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího 
javoru; 5949B7: 15.I.1989, více ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B8; 5949B12: 19.III.1988, více 
ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 1.VI.1991, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 25.VIII.2008, 1 ex., na světlo. 

23. Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 9.VI.1996, 1 ex., smykem břehových 
porostů rybníka; 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 
21.VIII.1992, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 
5948D24: 6.VIII.1989, 1 ex., smykem břehových porostů řeky, 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., smykem 
mokřadních porostů na břehu přehrady, 20.VI.2005, smykem mokřadního porostu, 21.VII.2005, 
v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů na břehu 
přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem 
podmáčených porostů na břehu přehrady. 

24. Hippodamia [= Adonia] variegata (Goeze, 1777) – 5949A4: 15.VIII.1989, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 1.IV.2001, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku. 

25. Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) – 5949A4: VII.1984, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
6048B3: 15.V.1992, 1 ex., poklepem břehových porostů řeky; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu na teplomilné stráni. 

26. Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) – 5949A4: 30.VIII.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
15.VIII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné 
stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.IX.1999, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.  

27. Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů 
v PR; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C19: 
7.IV.1995, 17 ex., na kmenech čerstvě poražených borovic; 5849C24: 14.II.1988, 2 ex., pod kůrou 
stojící borovice, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem borovice, 
30.IV.1995, 5 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., na 
světlo, 5.VIII.2000, 2 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 
2.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 2 ex., na světlo, 
29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B2; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B12: 19.III.1988, 3 
ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B8: 16.XI.1991, 2 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048D20: 
17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., 
1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.  

28. Myzia oblongogutteta (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C7: 
3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C12: 8.V.1992, 2 ex., poklepem borovice; 5849C19: 
30.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 8.V.1989, 1 
ex., poklepem smrku, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 17.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 
15.VII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 
12.V.1993, 1 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2001, 1 ex., na 
světlo; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem smrku; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, 15.IX.2006, 
14.VII.2007, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 
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29. Nephus bipunctatus Kugelann, 1794 – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 17.IX.1995, 1 
ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 
11.VI.1992, 1 ex., 1.V.2002, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni. 

30. Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783) – 5849C24: 18.V.1986, 1 ex., poklepem lípy, 6.IX.1991, 16 
ex., poklepem lípy, 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 8.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojící lípy; 
5849C25: 27.VII.1988, 4 ex., též imaturní poklepem lípy; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem 
v doubravě, 7.VIII.1988, 1 ex., smykem v doubravě. 

31. Nephus redtenbacheri Mulsant, 1846 – 5849C24: 18.IV.1987, 1 ex., poklepem buku, 4.VI.1993, 1 ex., 
smykem travnatých porostů, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu staré trávy. 

32. Oenopia [= Synharmonia] conglobata (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem ve 
smíšeném lese; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu. 

33. Oenopia impustulata (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 7.V.1996, 1 ex., poklepem doubku ve smíšeném 
lese. 

34. Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) – 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 
35. Propylea quattuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., smykem mokřadních 

porostů v PR, 9.V.1993, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem na lesní 
cestě podél PR; 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních 
porostů v PR; 5849C1: 1.VIII.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových 
porostů rybníka; 5849C7: 16.V.1993, více ex., smykem v nivě potoka, 21.VIII.1994, 8 ex., smykem 
v nivě potoka, 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 5 
ex., smykem na lesní cestě, 1.IX.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 3.V.1992, více ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., smykem v doubravě; 5849C17: 26.IV.1998, 12 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.VIII.1990, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C23: 
17.VIII.1994, 2 ex., v nivě potoka; 5849C24: 1.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 21.V.1988, více ex., 
poklepem dubu, buku a lípy, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 28.VII.1990, více ex., smykem travnatých 
porostů, 14.VII.1992, 3 ex., poklepem lípy; 5849C25; 5948B4: 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího 
jeřábu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5948D24: 21.VII.1989, více ex., 
smykem v nivě řeky, 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 
více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 
1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 
8.VI.1991, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949A20: 26.VIII.1989, více ex., smykem ve 
smíšeném lese; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., 
smykem v doubravě; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3: 18.VIII.1989, 3 
ex., smykem na teplomilné stráni, 30.VII.1989, 5 ex., smykem v doubravě; 5949B12: 10.VII.2001, 2 
ex., smykem v doubravě; 6048B3: 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem 
v nivě řeky; 6048B8: 7.VIII.1988, 3 ex., smykem v doubravě, 19.VII.1989, 6 ex., smykem v doubravě, 
6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D2: 8.V.1988, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 
18.V.1989.  

36. Psyllobora [= Thea] vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 1.IX.1996, 2 ex., 
smykem na lesní cestě; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů podél polní cesty; 
5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4; 5949A10: 25.IV.2009, v nivě 
potoka; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem ve svahové 
habřině; 5949B2: 23.IX.1995, 6 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku, 20.VII.2008, smykem teplomilného 
trávníku; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem v kamenité bučině, 
11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě. 

37. Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) – 5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C19: 7.IV.1995, 1 ex., na kmeni čerstvě poražené borovice; 5849C24: XII.1978, 2 ex., pod kůrou 
stojící borovice, 13.III.1993, 19 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou 
stojící borovice. 

38. Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) – 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů podél 
polní cesty.  

39. Scymnus abietis Paykull, 1798 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., poklepem smrku ve smíšeném lese; 
5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchých bukových 
větví, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 
3.VII.1994, 4.VIII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               94 

 94 

dubu; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem lípy; 6048B8: 
25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě. 

40. Scymnus aptezi Mulsant, 1846 – 6048B8: 26.V.1982, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 1 ex., 
smykem v doubravě, 1.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

41. Scymnus auritus Thunberg, 1795 – 5849C24: 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu; 5948B20: 
20.VI.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B3: 20.VI.1992, 2 ex., smykem na louce ve 
smíšeném lese, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího dubu v nivě řeky; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni. 

42. Scymnus femoralis (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., 6.VII.1996, 1 ex.  
43. Scymnus ferrugatus (Moll, 1785) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 

lese podél PR; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., smykem na pasece v bučině; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., 
poklepem kvetoucí trnky, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., 
poklepem suchých lípových větví, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C24: 
21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí 
střemchy. 

44. Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) – 5949A4: 4.VII.1977, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
IX.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni;. 

45. Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1797 – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 
24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6: 30.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 24.VI.1995, 7 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese, 4.V.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí střemchy, 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C12: 12.IX.1992, 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece, 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě 
ve smíšeném lese; 5849C13: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu  starého sena; 5849C24: 26.V.1989, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 
12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2: 23.IX.1995, 5 ex., smykem v travnaté bučině; 
5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., 
smykem v nivě řeky; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6049A2: 24.V.1992, 1 ex., 
smykem ve smíšeném lese. 

46. Scymnus schmidti [= mimulus Capra & Fürsch, 1967] Fürsch, 1958 – 5849C18: 3.XI.2001, 1 ex., 
pod dřevem na pasece; 5849C24: 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; 5949B12: 6.VII.2002, 
1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě. 

47. Scymnus nigrinus Kugelann, 1794 – 5848D5: 4.V.1996, více ex., smykem na lesní cestě a poklepem 
modřínu podél PR; 5849C1: 8.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 1 ex., poklepem 
borovice; 5849C7: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 1.VIII.1999, 3 ex., 
poklepem borovice, 29.IV.2001, 4 ex., poklepem borovice; 5849C11: 22.VIII.1996, 3 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C12: 4.V.1996, více ex., smykem na lesní cestě a poklepem modřínu; 5849C13: 
17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C24: IV.1982, 7 ex., poklepem modřínu, 5.VI.1982, 1 ex., 
poklepem modřínu, 28.VII.1990, 1 ex., 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice. 

48. Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777) – 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949A22: 20.VI.1987, 3 ex., smykem lučních porostů; 6048B8: 19.VIII.1995, 2 ex., smykem 
v doubravě. 

49. Scymnus suturalis Thunberg, 1795 – 5848D5; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 
3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku, 29.IV.2001, 6 ex., poklepem 
smrku a borovice; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12; 5849C13: 27.III.1999, 
1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: II.1980, 4 ex., pod kůrou stojící borovice, 30.IV.1995, 2 ex., 
poklepem borovice; 5849C19: 7.IV.1995, 16 ex., na čerstvě poražených borových kmenech; 5849C24: 
XII.1979, 1 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.1989, 2 ex., 
poklepem borovice, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem borovice, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem borovice, 
24.VII.1991, 2 ex., imaturní poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 4 ex., 
poklepem borovice, 14.VII.1992, více ex., též imaturní poklepem borovice, 13.III.1993, 17 ex., pod 
kůrou stojící borovice, 23.IV.1995, 6 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 
22.VIII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 4.VIII.1996, 5 ex., poklepem borovice, 22.II.1997, 2 ex., pod 
kůrou stojící borovice, 1.VIII.1998, 6 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, více ex., poklepem smrku, 
19.V.2002, více ex., poklepem borovice; 5948D20: 5.II.1989, 2 ex., pod kůrou stojící borovice; 
5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v travnaté bučině; 
5949B7: 15.I.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B8: 19.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě. 
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50. Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 28.IX.1996, 1 ex., smykem v podmáčené olšině na 
okraji rybníka; 5849C24: IV.1984, 1 ex., v letu v nivě potoka, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo. 

51. Stethorus [= punctillum Weise, 1891] pusillus Herbst, 1797 – 5848D5: 1.V.2005, smykem 
mokřadních porostů v PR; 5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., poklepem křovin podél polí cesty; 5949B11: 
29.VIII.2004, 3 ex., poklepem trnky na úpatí teplomilné stráně; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem 
dubu v nivě řeky.  

52. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., 
smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A17: 
21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8: 30.VIII.1997, 1 ex., smykem na okraji 
doubravy a skalní stepi. 

53. Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.VIII.1991, 3 ex., smykem mokřadních 
porostů v PR, 14.VI.1992, 4 ex., smykem na lesní cestě podél PR a mokřadních porostů v PR, 
9.V.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 20.VII.1993, 4 ex., smykem ve smíšeném lese; 
5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem ve 
smíšeném lese; 5848D15: 14.V.1988, 1 ex., smykem na pasece; 5849C1: 1.VIII.1995, 2 ex., smykem 
na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 18.VII.1991, 3 ex., smykem břehové vegetace rybníka, 
29.VII.1991, 2 ex., smykem na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní 
cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 14.IX.1992, 2 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 
28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem na polní cestě, 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě 
potoka; 5849C24: 23.VII.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů, 22.VIII.1996, 3 ex., smykem 
travnatých porostů; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 18.VI.1995, 3 
ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
21.V.1992, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 
5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B7; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem 
v nivě potoka, 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., smykem na 
lesní cestě ve smíšeném lese, 3.V.1997, 5 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 25.IV.1999, 3 ex., 
poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 5 ex., smykem v 
doubravě; 6049A2: 28.V.1994, 5 ex., smykem mokřiny na okraji lese. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 
 Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) 
 Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783) 
 Oenopia impustulata (Linnaeus, 1767) 
 Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) 
 Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) 
 
COLYDIIDAE 
 

1. Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na starých metrech březového dřeva na 
lesní cestě podél PR; 5848D9: 14.IX.1986, pod kůrou padlého buku; 5848D13: 25.X.1992, více ex., 
pod kůrou padlého buku; 5848D14: 10.IX.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 31.V.1998, 
2 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C6: 20.VII.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 
20.III.1988, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 
19.VIII.1990, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, více ex., pod kůrou padlého 
buku; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 12.IV.1987, více ex., pod kůrou 
padlého buku, 10.IV.1988, více ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, více ex., pod kůrou padlého 
buku, 20.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 26.VI.1992, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 
5849C25: II.1985, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 9.IX.1990, 
více ex., pod kůrou padlého buku, 16.III.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 
více ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlé osiky; 5949A10; 
5949B2; 5949B3; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 
1 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.IV.1988, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B11: 
4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B4: 
24.V.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 
23.V.1987, více ex., pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 
18.V.1988, více ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 13.V.4 
ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1993, 6 ex., pod kůrou modřínového pařezu; 6048B14: 
19.VII.1986, pod kůrou padlého buku; 6048D1; 6048D6: 8.V.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               96 

 96 

6049A2: 15.V.1992, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A6: 6.VII.2001, 3 ex., poklepem suché olše; 
6049A7: 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice. 

2. Cicones variegatus (Hellwig, 1792) – 5849C17: 17.X.2004, 1 ex v prosevu bukového trouchu z dutiny 
u paty torza kmene, 29.VI.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 19.VII.2008, 5 
ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na starý 
bukový pařez, 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 14.VI.2009, 1 ex., pod 
dřevem položeným na starý bukový pařez. 

3. Colydium elongatum (Fabricius, 1787) – 5849C24: 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., 
na světlo, 7.VI.2007, 1 ex., v noci na padlém dubu. 

4. Colydium filiforme Fabricius, 1792 – 5849C24: 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý 
odkorněný dub, 24.VII.1991, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 9.VIII.1991, 1 ex., 
pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 15.VI.1992, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 
1 ex., pod dřevem položeným na dubový pařez, 21.VI.2006, 2 ex., na světlo, 15.IV.2007, v noci na 
padlém dubu, 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo; 
5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na 
světlo. 

 Kategorie VU 
5. Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) – 5849C24: VIII.1984, 30.V.1987, 1 ex., pod dřevem 

položeným do dutiny dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného 
mravencem Dendrolasius fuliginosus, 27.VI.1990, 1 ex., pod kůrou dubu, 10.IV.1994, 1 ex., pod 
dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu 
obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 2.VII.2000, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině 
dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným 
k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 9.VI.2001, 7 ex., pod dřevem 
položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 17.VI.2001, 4 ex., pod 
dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 21.VI.2001, 11 
ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 
20.VII.2001, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius 
fuliginosus, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem 
Dendrolasius fuliginosus, 9.VI.2002, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného 
mravencem Dendrolasius fuliginosus, 2.VII.2002, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu 
obsazeného Dendrolasius fuliginosus, 18.V.2003, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu 
obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 10.VII.2003, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině 
dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným 
k patě solitérního dubu, 5.VI.2005, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VII.2005, 1 
ex pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., 
v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 5949B3: 30.VI.1987, 3 ex., na nezralém aethaliu žlutých 
hlenek; 5849D21: 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 
2 ex., na světlo; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu. 

 Kategorie EN 
6. Synchita humeralis (Fabricius, 1792) – 5849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C7: 

17.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C23: 3.VI.1986, 2 ex., poklepem suchého buku; 
5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché břízy; 5849C25: 1.VI.1986, 3 ex., poklepem suché břízy, 9.VI.1987, 
2 ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky, 20.V.1990, 2 ex., poklepem suché 
břízy; 5948B20: 20.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem 
suchého habru, 27.VII.1996, 2 ex., poklepem habru; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., poklepem suchého 
habru; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B6; 5949B7: 4.VII.1987, 3 ex., 
poklepem suchého habru; 5949B8; 5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 
21.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 4 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 1 
ex., poklepem plodnice Trametes sp., 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 
19.VII.1986, 4 ex., poklepem suchého buku; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu. 

7. Synchita separanda (Reitter, 1881) – 5849C24: 20.VI.2007, 1 ex., na světlo; 5949A4: V.1974, 7 ex., 
poklepem suché lípy; 5949B2: 30.VII.1989, 12 ex., poklepem suché lípy, 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem 
suché břízy. 

 Kategorie EN 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Cicones variegatus (Hellwig, 1792) 
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 Colydium elongatum (Fabricius, 1787) 
 
CORYLOPHIDAE 
 

1. Corylophus cassidioides (Marsham, 1802) – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR. 
2. Orthoperus corticalis Redtenbacher, 1858 – 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice Phellinus 

sp. v teplomilné doubravě. 
3. Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) – 5849C18: 29.IX.2002, více ex., v prosevu starého sena; 

5849C24: 13.VI.2004, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 14.VI.2003, více ex., v 
prosevu sena v nivě řeky. 

 
CRYPTOPHAGIDAE 
 

1. Anterophagus nigricornis (Fabricius, 1787) – 5949A4: 17.VIII.1986, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě 
potoka; 5849C24: 5.VII.1993, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem 
v doubravě. 

2. Anterophagus pallens (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR; 5849C23: 16.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka na kvetoucím okolíku; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

3. Atomaria alpina Heer, 1841 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 7.VI.2007, na světlo.  
4. Atomaria analis Erichson, 1846 – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu sena u krmelce; 5849C13: 

23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, v prosevu starého sena a smykem v nivě 
potoka; 5849C18: 12.IV.2004, smykem v nivě potoka; 5849C24: 9.VI.2002, v prosevu starého sena, 
20.IV.2003, v prosevu starého sena, 18.V.2003, více ex., v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu 
starého sena. 

5. Atomaria attila Reitter, 1878 – 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky. 
 Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 

6. Atomaria atricapilla Stephens, 1830 – 5848D5: v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C24: 
6.VI.1989. 

7. Atomaria elongatula Erichson, 1846 – 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru, 3.VI.2006, 
v prosevu u paty dubu v teplomilné doubravě. 

8. Atomaria fuscata (Schönherr, 1808) – 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka;  
5849C24: 9.VI.2002, 26.VI.2002, na světlo, 18.V.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu 
starého sena, 7.VI.2007, na světlo, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 28.VII.2008, na 
světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949B3: 4.VII.1987. 

9. Atomaria lewisi Reitter, 1877 – 5849C12: 5.VIII.1985; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena, 
23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena, 1.V.2005, 
více ex., ve světelném lapači; 5849C24: 16.V.1987, 27.IV.1996, 2 ex., v prosevu opuštěného hnízda 
včel v dutině dubu po jeho rozlomení, 17.V.2002, na světlo, 4.VI.2002, 9.VI.2002, 26.VI.2002, na 
světlo, 18.V.2003, v prosevu starého sena, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, 
na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 
5949A10: 1.V.2003, poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 11.VI.1989; 6048D20: 27.VII.2007, 
27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

10. Atomaria linearis Stephens, 1830 – 5849C19: 9.VII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo. 

11. Atomaria nigrirostris [= fuscicollis Mannerheim, 1852] Stephens, 1830 – 5848D5: 11.IV.2004, v 
prosevu starého sena u krmelce. 

12. Atomaria nigrivestris Stephens, 1830 – 5849C24: 25.VIII.2002, v prosevu starého sena. 
13. Atomaria ornata Heer, 1841 – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku.          
14. Atomaria procerula Erichson, 1846 – 5849C24: 25.V.1991. 
15. Atomaria pseudatra Reitter, 1887– 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena. 
16. Atomaria puncticollis C. G. Thomson, 1868 – 5849C17: 25.IX.2005, poklepem staré plodnice 

Hericianum erinaceum, 19.VII.2008, pod dřevem na starém bukovém pařezu; 5849C18: 21.IX.2002, v 
prosevu starého sena, 29.IX.2002, v prosevu starého sena. 

17. Atomaria rhenana Kraatz, 1853 – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR. 
18. Atomaria rubella [= berolinensis Kraatz, 1853] Heer, 1841– 5849C7: 20.VII.1997; 5949B7: 

31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského mpotoka. 
19. Atomaria testacea [= ruficornis (Marsham, 1802)] Stephens, 1830 – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu 

starého sena u seníku; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu starého sena, 
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7.IX.2003, v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949A10: 1.V.2003, poklepem 
kvetoucí trnky; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena. 

20. Atomaria turgida Erichson, 1846 – 5849C24: 4.VI.2002, na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 
21.VI.2006, na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, více ex., na světlo; 5949A10: 30.V.2003, na 
světlo. 

21. Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882 – 5849C19: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném 
lapači. 

               Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 
22. Cryptophagus acutangulus Gylenhall, 1828 – 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu sena u seníku, 

23.IV.2005, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 28.VII.2002, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu 
dutiny dubu. 

23. Cryptophagus affinis Sturm, 1845 – 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači. 
24. Cryptophagus badius Sturm, 1845 – 5849C17: 10.X.2004, 1 ex., v prosevu dutiny buku. 
25. Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793) – 5849C24: 7.VI.1986, 20.VII.1986, 20.VI.1989, 3.VIII.1997, 

26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5949B3: 9.V.1989; 6048B3: 16.VII.1991; 5949B12: 
16.IV.1988; 6048B8: 10.VII.1987, 11.VI.1989, 1.VI.1991; 6048D2: 18.V.1989. 

26. Cryptophagus deubeli Ganglbauer, 1897 – 5848D5: 27.III.2007, v prosevu mechu na okraji 
mokřadních porostů v PR (P. Štourač lgt.). 

 Poznámka: podhorský až horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007). 
27. Cryptophagus distinguendus Sturm, 1845 – 5849C23: 26.11.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 

5849C24: XII.1979, 4.II.1989, 21.X.2000, 28.VII.2002, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 
7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B3: 
15.I.1989. 

28. Cryptophagus dorsalis C. R. Sahlberg, 1834 – 5849C24: 6.V.2000; 5949B3: 15.I.1989, 2 ex., pod 
kůrou suchého buku. 

29. Cryptophagus labilis Erichson, 1846 – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 16.I.2004, 
1 ex., v prosevu dutiny buku; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B3: 9.V.1989; 6048B8: 20.VI.1992. 

30. Cryptophagus nitidulus Miller, 1858 – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus; 6048B8: 17.VIII.2002. 

31. Cryptophagus pseudodentatus Bruce, 1936 – 5849C24: 20.VII.1986, 12.VI.1987, 17.VIII.1996, 
9.VI.2002, v prosevu starého sena; 5949B7: 10.V.1987, 30.VII.1989; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 
11.VI.1989, 27.VI.1999; 6048D1: 25.X.1992. 

32. Cryptophagu pubescens Sturm, 1845 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C18: 12.VIII.2001; 5849C24: 
16.VII.1988, 23.VI.2001, 20.VII.2001. 

33. Cryptophagus punctipennis [= pilosus Gylenhall, 1827] Brisout, 1863 – 5849C13: 23.IV.2005, 3 ex., 
v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 18.VIII.2005, v prosevu starého sena; 5849C24: 
20.VI.1999, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2007, 2 ex., na světlo; 5849C25: 
30.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B11: 
6.VII.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice Laetiporus sulphureus. 

34. Cryptophagus reflexus [= pallidus Sturm, 1845] Rey, 1889 – 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., v prosevu 
dutiny habru, 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy; 
5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 6.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 
1.VII.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné 
doubravy, 30.III.2008, v prosevu starého listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 13.VI.1999, 27.VI.1999. 

35. Cryptophagus saginatus Sturm, 1845 – 5849C13: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 
5849C24: 27.IV.1996, 2 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení, 
20.V.2001, 18.V.2003, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 
10.VII.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.VII.2005, 3 
ex., v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius  fuliginosus; 5949B11: 1.VII.2006, 
v prosevu dutiny dubu, 16.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 26.VIII.2007, pod kůrou suché 
vrby. 

36. Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 26.VI.1999; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v 
prosevu dutiny dubu; 6048B8: 30.VIII.1997. 

37. Cryptophagus schmidti Sturm, 1845 – 5849C24: 9.V.1987, pod dřevem položeným na mraveniště 
Formica sp., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 6048B8: 17.VIII.2002, 1 
ex., na světlo; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

38. Cryptophagus scutellatus Newman, 1834 – 5849C13: 1.XI.2005, v prosevu starého sena; 5849C24: 
4.II.1989, 23.XI.1997, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena. 

39. Cryptophagus thomsoni Reitter, 1875 – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 
6.VII.2005, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu. 
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40. Emphylus glaber (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 4.XII.2005, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. v 
PR; 5849C1: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C12: 18.XI.2007, v prosevu 
mraveniště Formica rufa;  5849C18: 17.II.1988, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 7.I.1989, 3 
ex., v prosevu mraveniště Formica rufa.; 5849C24: 4.II.1989, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 
11.II.2001, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C25: 21.II.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště 
Formica rufa, 14.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.. 

41. Ephistemus globulus (Paykull, 1798) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; 
5849C13: 19.X.2003, více ex., v prosevu sena; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu starého sena; 
5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena. 

42. Ephistemus reitteri Casey, 1900 – 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, více 
ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena. 

43. Micrambe abietis (Paykull, 1798) – 5849C17: 9.VI.2007, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 
17.IX.1995. 

44. Micrambe lindbergorum (Bruce, 1936) – 5849C24: 17.VIII.1986, 23.VII.1989, 5.VIII.2001; 5949A4: 
24.VIII.2000; 5949A17: 22.VII.1990. 

45. Paramecosoma melanocephalum (Herbst, 1793) – 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem břehových 
porostů řeky. 

46. Telmatophilus caricis Olivier, 1790 – 5849C1: 19.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka. 
47. Telmatophilus typhae (Fallén, 1802) – 5849C1: 19.V.2001, 16 ex., poklepem orobince; 5849C7: 

19.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě 
potoka. 

               Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 

Atomaria attila Reitter, 1878 
Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882 

 Cryptophagus deubeli Ganglbauer, 1897 
              Telmatophilus typhae (Fallén, 1802) 
 
CUCUJIDAE 
 

1. Cryptolestes corticinus (Erichson, 1845) – 5849C24: 13.III.1993, 1 ex., pod kůrou stojící borovice, 
22.II.1997, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5949B7: 15.I.1989, 
36 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 8 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B9: 
10.I.1998, 12 ex., pod kůrou stojící borovice. 

 Kategorie CR 
2. Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1839) – 5849C24: 23.VII.1994, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 

7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 13.VII.2006, 3 ex., pod kůrou čerstvě padlého dubu; 
5949B12: 12.V.2002, 1 ex., poklepem suchého habru.  

3. Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C2: 17.VI.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou 
padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: IX.1970, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku, 6.VII.1996, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.2001, 28 ex., na spodní straně 
krmítka na pastvině. 

 Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě pod kůrou 
stromů.  

4. Laemophloeus krausi Ganglbauer, 1897 – 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., 14 ex., poklepem suchých 
dubových větví; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru, 6.VII.2002, 1 ex., poklepem 
suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 6 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B8: 
23.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.VI.1992, 6 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových 
větví, 24.IV.1993, 4 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B9: 13.V.1986, 14 ex., poklepem 
suchých dubových větví, 24.V.1986, 8 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 6049A2: 
15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého dubu. 

 Kategorie EN 
5. Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) – 5849C24: 10.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 

5949A4: V.1974, 7 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B2: 30.VII.1989, 33 ex., pod kůrou padlé lípy; 
6048B8: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu. 

6. Lathropus sepicola (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C24: 4.VI.1993, 14 ex., poklepem suché břízy, 
5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché břízy, 18.VII.1993, 2 ex., poklepem suché břízy, 10.VIII.1993, 
poklepem lípy. 
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 Kategorie VU 
7. Leptophloeus alternans (Erichson, 1845) – 5849C1: 11.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce; 5849C24: 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu. 
8. Pediacus depressus (Herbst, 1794) – 5849C24: 20.VI.1980, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 

20.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 25.VI.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 2 
ex., pod kůrou padlého dubu, 24.VII.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 
29.VII.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 9.VIII.1991, 4 ex., pod dřevem 
položeným na čerstvé borové pařezy, 30.VI.1992, 1 ex., na světlo, 17.VI.1993, 1 ex., pod dřevem 
položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 
7.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo; 5949B6: 12.VII.2001, 2 ex., pod kůrou 
padlého buku. 

 Kategorie EN 
9. Placonotus testaceus (Erichson, 1787) – 5849C24: IX.1970, 3 ex.; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., 

poklepem plodnice Fomes fomentarius. 
 
CURCULIONIDAE 
 

1. Acalles comutatus Dieckmann, 1982 – 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex.; 6048B8: 15.V.1999, 17.VIII.2002. 
 Poznámka: indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
2. Acalles hypocrita Boheman, 1837 – 5949B3; 5949B7; 6048B8: 25.VI.1995, 6 ex., poklepem suchých 

dubových větví na zemi, 18.V.1996. 
 Poznámka: indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
3. Amalus scortillum [= haemorrhous (Herbst, 1795)] (Herbst, 1795) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na 

lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 28.V.1995, 18.V.1996. 
4. Anoplus plantaris (Naezen, 1794) – 5848D5; 5849C1; 5849C7: 18.VII.1999; 5849C11; 5849C24: 

11.VI.1995. 
5. Anoplus roboris Suffrian, 1840 – 5848D5: VI.1994, 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C7; 

5849C12; 5849C13: 17.V.1998; 5849C18: 29.IV.1995; 5849C19. 
6. Anthonomus conspersus Desbrochers, 1868 – 5949C13; 5849C24: 20.V.2001; 6048B8. 
7. Anthonomus humeralis (Panzer, 1795) – 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995; 5849C19: 7.IV.1996; 

5949A10. 
8. Anthonomus pedicularis (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C19: 7.IV.1996; 5849C24; 5849C25; 

5949A17; 6048B8. 
9. Anthonomus phyllocola [= varians (Paykull, 1792)] (Herbst, 1795) – 5848D5; 5849C1: 28.V.2006, 

smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C11; 5849C13; 5849C18; 5849C19: 
15.VI.1995; 5849C24: 23.IV.1995, 30.IV.1995, více ex., poklepem borovice; 5849C25; 5949A4; 
5949A17; 5949B7. 

10. Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) – 5849C25: 8.V.1995; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B7; 
6048B3: 7.V.1995. 

11. Anthonomus rubi (Herbst, 1795) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 
22.V.2004, 3 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných 
travnatých porostů, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 5949B11: 
3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného 
trávníku; 5949B22; 6048B8: 7.V.1995. 

12. Anthonomus rufus Gyllenhal, 1836 – 5849C18: 20.VII.1996.  
13. Apion aestimatum Faust, 1890 – 5849C6; 5849C11; 5849C18; 5949A4; 6048B4: 27.VI.1987; 

6048B8: 30.VIII.1997. 
14. Apion aethiops Herbst, 1797 – 5949A17: 27.VI.1997. 
15. Apion afer Gyllenhal, 1833 – 5848D5; 5849C1; 5849C6; 5849C11; 5849C13: 28.IV.2002, smykem 

podrostu v lipové aleji, 22.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě 
potoka, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 5949A4: 
21.VI.1997; 6048B3. 

16. Apion apricans Herbst, 1797 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6; 
5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 7.VII.1997; 5849C18; 5849C23; 
5849D21; 5949A4; 5949A17; 5949B4: 16.VII.1994; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem teplomilného 
trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 

17. Apion assimile Kirby, 1808 – 5849C17. 
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18. Apion atomarium Kirby, 1808 – 5849C6; 5849C25; 5949A4: 24.VIII.2000; 5949B12: 10.VII.2002, 
21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VIII.1995, 11.VII.2003, 5 ex., smykem na 
teplomilné stráni. 

19. Apion aciculare Germar, 1817 – 6048B8. 
 Poznámka: xerotermní druh, v Čechách jen Český kras, okolí Prahy a Křivoklátsko, výskyt na 

Helianthemum sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
20. Apion brevirostre Herbst, 1797 – 5849C11; 5849C12: 24.VI.2001; 5949B11: 6.VII.2005, smykem 

teplomilného trávníku na úpatí teplomilné doubravy;   5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 6048B8. 

21. Apion cerdo [= consanquineum (Desbrochers, 1870)] Gestrtäcker, 1854 – 5849C18; 5949A17; 
6048B8. 

22. Apion craccae (Linnaeus, 1767) – 5949A4: 3.VI.2001; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B11: 4.VII.2004, 
smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 6.VII.2002; 6048B8: 5.VIII.1995, 
13.VI.1999. 

23. Apion cruentatum Walton, 1844 – 5849C24; 5949A4: 30.IV.2006, v prosevu na teplomilné stráni; 
5949B2: 23.IX.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3: 
7.V.1995; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1996. 

24. Apion curtirostre Germar, 1817 – 5848D5; 5848D14; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C13: 
20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 
5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, smykem v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 31.VIII.1998; 5949A17; 
5949A22; 5949B11: 16.V.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 21.VII.2002, smykem na 
teplomilné stráni; 5949B22; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 18.V.1996. 

25. Apion dissimile Germar, 1817 – 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na údolní cestě podél 
přehrady. 

26. Apion ebeninum Kirby, 1808 – 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině, 27.VI.1997, 
3 ex., smykem ve svahové habřině. 

27. Apion ervi Kirby, 1811 – 5849C6; 5849C11; 5849C13: 22.V.2004, 7 ex., smykem květnatých porostů 
podél lesní cesty, 22.V.2004, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19; 5849C24: 
23.VII.1994; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., smykem v doubravě. 

28. Apion flavimanum (Gyllenhal, 1833) – 5949B12: 10.VII.2001, 21.VII.2002, 4 ex., smykem na 
teplomilné stráni. 

 Poznámka: oligofág na Origanum sp. a snad i Mentha sp., z  Čech v r. 2005 znám jen nález 
z pokratických bílých strání ve Středohoří (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 

29. Apion fulvipes [= flavipes Paykull, 1792] (Fourcroy, 1785) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem 
v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 4.V.2002; 5849C12; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu 
v lipové aleji; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 23.IV.1995; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21; 5949A4: 
23.VII.1994, 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., smykem v nivě 
potoka; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, 
smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, 3 ex., smykem teplomilných travnatých 
porostů; 5949B12; 5949B22; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 

30. Apion frumentarium (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C12; 5849C17; 6048B8. 
31. Apion furscirostre (Fabricius, 1775) – 6048B10. 
32. Apion gibbirostre Gyllenhal, 1813 – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C6: 5.X.1996; 5849C24: 

20.VIII.1998; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949B6; 5949B12. 
33. Apion haematodes Kirby, 1808 – 5949A4: 18.VI.1994, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné 

stráni. 
34. Apion hookeri Kirby, 1808 – 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24; 5949A4; 5949A17; 5949B12; 

6048B3: 7.V.1995; 6048B8. 
35. Apion interjectum Desbrochers, 1895 – 6048B8. 
 Poznámka: monofág na Trifolium montanum, v Čechách velmi lokální – okolí Prahy a Vyšenské 

kopce, lokalit bude ale asi více, bývá přehlížen a zaměňován (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
36. Apion loti Kirby, 1808 – 5849C18; 5849C24; 5949A4; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na 

teplomilné stráni. 
37. Apion marchicum Herbst, 1797 – 5849C6; 5949A4: 18.VI.1995, 23.VI.1996, 12.VII.1997; 5949B3; 

5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 4.VII.2004, 1 ex., smykem 
teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B8: 7.V.1995. 

38. Apion melancholicum Wencker, 1864 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex.  
 Poznámka: nehojný druh na Lathyrus sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
39. Apion meliloti Kirby, 1808 – 6048B8: 7.V.1995. 
40. Apion minimum Herbst, 1797 – 5848D5: 16.VII.1996, 31.V.1998; 5849C1; 5849C7: 29.IV.2001. 
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41. Apion nigritarse Kirby, 1808 – 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B12: 10.VII.2001, 21.VII.2002, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni. 

42. Apion oblivium Schilsky, 1902 – 5949A4: 20.VIII.1994; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., smykem na úpatí 
teplomilné stráně. 

 Poznámka: oligofág na Thymus sp., vzácný xerotermní druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
43. Apion ochropus Germar, 1818 – 5849C13: 4.V.1996, 22.V.2004, 2 ex., smykem podrostu podél 

lípového stromořadí, 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.  
 Poznámka: vzácnější druh, asi monofág na Vicia septum (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
44. Apion onopordi Kirby, 1808 – 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949B2; 5949B11: 

16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem 
teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 29.VIII.2004, více ex., smykem na úpatí teplomilné 
doubravy; 5949B12: 12.V.2002, 10.VII.2002, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B8. 

45. Apion opeticum Bach, 1854 – 5949A17: 27.VII.1996. 
 Poznámka: vzácnější druh na Lathyrus sp. v podrostech teplých doubrav (S. Benedikt, pers. comm., 

2000). 
46. Apion pallipes Kirby, 1808 – 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C23: 16.VIII.1994; 5949A10: 1.V. 

2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 5.VII.1995, 27.VII.1996; 5949B2; 6048B8. 
47. Apion pavidum Germar, 1817 – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 

20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy; 5949A4: 21.VI.1997, 12.VII.1997; 5949B11: 
16.V.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 27.VI.1987. 

48. Apion penetrans Germar, 1817 – 5949B12; 6048B8: 5.VIII.1995, 19.VIII.1995, 26.VI.1997. 
49. Apion pisi (Fabricius, 1801) – 5848D24; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 

6048B8. 
50. Apion pubescens Kirby, 1811 – 5849C7; 5849C24: 27.VII.1995, 17.VIII.1996, 28.VII.2005, 1 ex., na 

světlo na teplomilné stráni; 5849D21: 18.VI.2002; 5949A4; 5949A23; 5949B11: 4.VII.2004, smykem 
teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12. 

51. Apion rubens Stephens, 1839 – 5849C24: 17.VIII.1996, 6.VIII.2000; 5949A4: 12.VIII.1995, 
29.IX.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 

52. Apion rubiginosum Grill, 1893 – 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 
11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

53. Apion seniculus Kirby, 1808 – 5849C18: 1.VI.1999; 5849C23: 16.VIII.1994. 
54. Apion simile Kirby, 1811 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 

5.X.1996; 5849C11: 1.IX.1996; 5949A17. 
55. Apion simum Germar, 1817 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13; 5849C18; 5949A22; 5949B12; 6048B8: 

17.V.1997. 
56. Apion stolidum Germar, 1817 – 5849C18: 1.VI.1999, 1 ex.  
57. Apion subulatum Kirby, 1808 – 5848D5; 5848D14: 17.VII.1996; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 

4.V.2002; 5849C13; 5849C18; 5849C25; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A17; 5949A23. 
58. Apion tenue Kirby, 1808 – 5849C6: 5.X.1996; 5949A4: 29.IX.1996; 5949B12. 
59. Apion trifolii (Linnaeus, 1768) – 5848D5: 16.VII.1996. 
60. Apion urticarium (Herbst, 1784) – 5849C6; 5849C13; 5849C17; 5849C19; 5849C23; 5849C24: 

23.VII.1994, 11.VI.1995; 5949A4; 5949A17; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na 
úpatí doubravy. 

61. Apion viciae (Paykull, 1800) – 5849C23: 16.VIII.1994. 
62. Apion vicinum Kirby, 1808 – 5849C24: 27.IV.1996. 
 Poznámka: vzácnější druh na Mentha sp., indikátor zachovalejších vlhkých stanovišť (S. Benedikt, 

pers. comm., 2000). 
63. Apion violaceum Kirby, 1808 – 5849C13: 22.V.2004, 5 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24; 

5949A4; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B7: 21.VII.2003, 2 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 
6048B3. 

64. Apion virens Herbst, 1797 – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5848D14; 
5849C6; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13; 5849C18; 5849C24: 31.VII.2003, 2 ex., v prosevu dutiny 
dubu; 5949A4: 17.IX.1995; 6048B8. 

65. Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13: 4.V.1996; 5849C19: 15.VI.1995; 
5949A17: 27.VII.1996, 2 ex poklepem habru; 5949B11: 3.VI.2006, poklepem dubu v teplomilné 
doubravě; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě. 

66. Attelabus nitens (Scopoli, 1763) – 5849C1; 5849C24; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu. 
67. Bagous longitarsis C. G. Thomson, 1868 – 5949B12: 19.IV.2004, 1 ex., v prosevu detritu na břehu 

přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady. 
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 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější hygrofilní druh na Myriophyllum sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).  
68. Baris artemisiae (Herbst, 1795) – 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex. 
69. Barynotus obscurus (Fabricius, 1775) – 5849C13: 8.IV.2006, 1 ex., post mortum v prosevu starého 

sena u seníku; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., na stěně hájovny. 
70. Barypeithes chevrolati (Boheman, 1843) – 5849C24: VII.1992. 
71. Barypeithes mollicomus (Ahrens, 1812) – 5848D5: 10.VII.2004, 6 ex., v prosevu staré trávy v PR; 

5849C24: 9.VI.2002, 29.V.2004, více ex., v prosevu spadaného listí; 5949A4: 21.VI.1997; 5949A10; 
5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, v prosevu listí v doubravě; 
5949B12: 7.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy, 25.V.2008, v prosevu listí 
v doubravě, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 26.VI.1997, 
11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6049A6. 

72. Brachonyx pineti (Paykull, 1792) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem borovice v PR; 5849C24: 
23.IV.1995, více ex., poklepem borovice, 27.IV.1996; 5849C25. 

73. Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) – 5949A4; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 
74. Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 

5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 28.IV.2002, více ex., smykem 
podrostu v lipové aleji, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5949A17: 
5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině. 

75. Bradybatus fallax Gerstäcker, 1860 – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem Acer sp. v nivě Lánského 
potoka. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější, lokální druh, většinou na Acer pseudoplatanus, aktivuje asi v horních partiích, 

proto málo nacházený (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
76. Bradybatus kellneri Bach, 1854 – 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského 

potoka; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., poklepem habru. 
77. Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.V.2000, 1 ex., poklepem jívy, 1.X.2000. 
78. Byctiscus populi (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.VI.1994, 2 ex., 8.IX.1995, 1 ex., 9.VII.2006, 

poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C24. 
79. Caenorhinus aeneovirens (Marsham, 1802) – 5849C24: 21.V.1995, více ex., poklepem mladých 

dubů; 5849C25: 8.V.1995; 5949A4; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem dubu; 6048B8: 28.V.1996. 
80. Caenorhinus aequatus (Linnaeus, 1767) – 5849C7: 11.VI.1994; 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, více 

ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A22; 5949A23; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949B12; 6048B8: 28.V.1995. 

81. Caenorhinus germanicus (Herbst, 1797) – 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B11: 30.V.2004, 
smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B8. 

82. Caenorhinus pauxillus (Germar, 1824) – 5849C1; 5849C24; 5949A4; 6048B4: 25.IV.1999; 6048B8: 
18.V.1996. 

83. Ceutorhynchus alliariae C. Brisout de Barneville, 1860 – 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v 
doubravě. 

84. Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 – 6048B8. 
85. Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813) – 5849C7; 5849C13: 17.V.1998; 5849C17: 

26.IV.1998; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B12; 6048B8. 
86. Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802) – 5949A4; 5949A10: 10.V.2003, 3 ex., smykem na 

teplomilné stráni; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B11: 16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na 
úpatí teplomilné stráně; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 
5949B12; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1996. 

87. Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802) – 5949A4; 6048B8. 
88. Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR,  

8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1; 5849C17; 5849D21; 5949A4; 5949B11: 
16.V.2004, 1 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem 
teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, smykem na teplomilné stráni. 

89. Ceutorhynchus floralis (Paykull, 1792) – 5848D5 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené 
olšiny v PR; 5849C7; 5849C11; 5849C13; 5849C17; 5849C24; 5849D21; 5949A4: 25.VII.2004, 
smykem v nivě potoka; 5949A10; 5949A17: 27.VII.1996; 5949A22; 5949B11: 16.V.2004, více ex., 
smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na 
úpatí doubravy, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3; 
6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 7.V.1995. 

90. Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824 – 5949B12: 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
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 Poznámka: v Čechách nehojný druh na Brassicaceae, spíše xerotermní lokality (S. Benedikt, pers. 
comm., 2000). 

91. Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837 – 5949A4. 
92. Ceutorhynchus obstrictus [= assimilis (Paykull, 1792)] (Marsham, 1802) – 5849C1: 28.V.2006, 

smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C13: 4.V.1996; 5849C17; 5849C24: 
17.VIII.1996; 5849C25: 26.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21; 5949A4; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., 
smykem podrostu v kamenité bučině; 5949B7; 5949B2: 5.VIII.2001, 2 ex., smykem podrostu v nivě 
potoka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3; 6048B8.  

93. Ceutorhynchus pallidactylus [= quadridens (Panzer, 1795)] (Marsham, 1802) – 5849C11: 
24.VII.1995; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 25.V.2002, 12.IV.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17; 5949A23; 6048B3. 

94. Ceutorhynchus pervicax Weise, 1883 – 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 
5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 23.IV.2005, 1 ex., smykem v nivě 
potoka;  5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější druh přirozených stanovišť na Brassicaceae, většinou různé Cardamine sp. (S. 

Benedikt, pers. comm., 2000). 
95. Ceutorhynchus pleurostigma Marsham, 1802 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 21.IX.2002, 1 ex., 

v prosevu starého sena; 5949B12: 10.VII.2001, smykem na teplomilné stráni. 
96. Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837 – 5849C24; 5949A17. 
97. Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wagner, 1924 – 5949A17: 5.VII.1995, 27.VII.1995; 

6048B8: 25.VI.1995. 
98. Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
99. Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758) – 6048B3. 
100. Cimberis [= Rhinomacer] attelaboides (Fabricius, 1787) – 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem 

smrku; 5949A4. 
101. Cionus alauda (Herbst, 1784) – 5849C6: 4.VI.1995; 5849C7: 24.VI.1995. 
 Poznámka: nehojný a lokální na Scrophularia sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
102. Cionus hortulanus (Fourcroy, 1785) – 5849C7: 24.VI.1995, 9.VI.1996; 5849C13; 5949B12; 6048B3. 
103. Cionus longicollis C. Brisout de Barneville, 1863 – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C18; 5949A4: 

21.VI.1997; 5949B11: 30.V.2004, poklepem divizny (Verbascum sp.); 5949B12; 6048B8: 11.VII.2003, 
více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni. 

104. Cionus olens (Fabricius, 1792) – 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na 
úpatí teplomilné stráně. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: xerotermní druh, v Čechách lokální a málo nacházený (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
105. Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem květnaté potoční nivy; 

5849C18. 
106. Cionus thapsus (Fabricius, 1792) – 5849C7; 5849C18; 5949A17; 5949B12: 1.VI.2002; 5949C13. 
107. Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763) – 5849C1: 11.VI.1994; 5849C17; 5949A17: 27.VII.1996; 

5949B7: 26.VIII.2007, poklepem krtišníku v nivě Lánského potoka; 6048B8: 18.V.1996. 
108. Cleonis pigra (Scopoli, 1763) – 5949A4: 8.V.1995, 4 ex., v prosevu detritu u paty bodláku na 

teplomilné stráni; 5949B2; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni. 
109. Cleopus pulchellus (Herbst, 1795) – 5849C6; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., poklepem divizny 

(Verbascum sp.) na úpatí teplomilné doubravy, 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) 
na úpatí teplomilné doubravy, 6.VII.2005, poklepem divizny (Verbascum sp.); 6048B8: 27.VI.1999, 
více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni.  

110. Cleopus solani (Fabricius, 1792) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
111. Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) – 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 

5949A17: 27.VII.1996; 6048B3: 3.V.1997. 
112. Coeliodes erythroleucos [= cinctus (Geoffroy, 1785)] (Gmelin, 1790) – 5849C1; 5849C24: 

6.VII.1996, poklepem dubu, 12.VII.1997; 6048B8: 18.V.1996. 
113. Coeliodes dryados (Gmelin, 1790) – 5849C19; 5849C24: 6.VII.1996, 4 ex.; 5948B20; 5949A4: 

21.V.1995; 6048B8. 
114. Coeliodes rubicundus (Herbst, 1795) – 5849C1: V.1995, 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve 

smíšeném lese; 5849C7: 4.V.1996, 18.VII.1999, 24.VII.1999; 5849C13. 
115. Coeliodes trifasciatus Bach, 1854 – 5849C24: 6.VII.1996; 6048B8.  
116. Cossonus cylindricus (C. R. Sahlberg, 1835) – 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
 Poznámka: teplomilný xylofág, v Čechách v poříčí velkých řek (pers. comm. ing. S. Benedikt, 2006). 
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117. Cossonus linearis (Fabricius, 1775) – 5849C18: 16.III.2008, v prosevu dutiny topolu v nivě potoka; 
6048B3: 1.V.2001, 3 ex., v prosevu dutiny vrby v nivě řeky. 

118. Cossonus parallelopipedus (Herbst, 1795) – 5849C13: 18.III.2001, více ex., v prosevu dutiny topolu 
v nivě potoka, 22.V.2004, více ex., v prosevu dutiny topolu v nivě potoka. 

119. Cotaster uncipes (Boheman, 1838) – 6048B8: 30.VIII.1998, 1 ex., poklepem spadaných větví jasanu 
v suťovém lese, 21.V.2003, 6 ex., poklepem spadaných větví jasanu v suťovém lese. 

 Poznámka: z ČR znám jen z Podyjí a okolí Rožmberka, vzácný druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
120. Curculio crux (Fabricius, 1776) – 5849C7; 5849C13; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995. 
121. Curculio glandium Marsham, 1802 – 5849C17: 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na olšový 

pařez v podmáčené olšině; 5849C23; 5849C24: 14.V.1995, 27.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., 
na světlo; 5849C25: 3.VII.1994, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu; 
5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 7.V.1995; 6048D20: 17.VIII.2006, 
12.VIII.2007, 27.V.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

122. Curculio nucum Linnaeus, 1758 – 5849C24. 
123. Curculio pyrrhoceras Marsham, 1802 – 5849C1; 5849C7; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12; 

5849C13; 5849C24: 11.VI.1995; 5849C25: 8.V.1995; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948B4; 
5948B20; 5949B6; 5949C13; 6048B8. 

124. Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) – 5849C24: 8.V.1995, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849C25: 
3.VII.1994; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A9; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. 
Novák lgt.); 6048B8; 6048D20: 20.VII.2006, 14.VII.2007, 5 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 2 ex., 
1.VIII.2008, 12 ex., vše ve světelném lapači. 

125. Curculio villosus Fabricius, 1781 – 5849C24: 21.V.1995, 2 ex.; 6048B8. 
126. Datonychus angulosus (Boheman, 1845) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex.; 6048B8: 17.V.1997, 1 ex., 

smykem v doubravě. 
 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější druh, indikátor zachovalejších mokřadů (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
127. Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) – 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních 

porostů na břehu přehrady; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu 
přehrady, 21.V.2005, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady. 

128. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.V.1996, poklepem břízy, 1.V.2005, poklepem olše 
v PR; 5849C1; 5849C7: 4.V.1996, 4 ex., poklepem břízy; 5949A4; 6048B3; 6048B8; 6048D20: 
7.VI.2008, 2 ex., ve světelném lapači. 

129. Donus oxalidis (Herbst, 1795) – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté 
potoční nivy; 5849C17; 5849C18: 5.VII.1994, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 
5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: 18.VI.1994, 17.IX.1995; 5949A4: 
27.VII.1995; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B7. 

 Poznámka: karpatský druh, zřejmě zavlečený (S. Benedikt, pers. comm., 2000).  
130. Dorytomus dejeani (Faust, 1882) – 5849C7: 19.V.2001, 3 ex., poklepem osiky; 5849C13: 8.V.2003, 1 

ex., poklepem osiky. 
131. Dorytomus ictor [= validirostris (Gyllenhal, 1836)] (Herbst, 1795) – 5849C13: 29.I.1995, více ex., 

pod kůrou stojícího topolu; 5849C18: 5.II.1995; 5948B5. 
132. Dorytomus melanophtalmus (Paykull, 1792) – 5849C13; 5849C24; 6048B3. 
133. Dorytomus rufatus (Bedel, 1888) – 5849C7. 
134. Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781) – 5849C7; 5849C13. 
135. Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1761) – 5849C13: 4.V.1996, 24.VI.2001. 
136. Doydirhynchus [= Diodyrhynchus] austriacus (Olivier, 1807) – 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem 

borovice; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex. 
 Poznámka: vzácnější druh, ale protože je aktivující v korunách borovic (S. Benedikt, pers. comm., 

2000). 
137. Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) – 5849C24: 7.VIII.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na 

starý borový pařez, 28.IV.2007, více ex., v prosevu dubového trouchu. 
138. Ellescus scanicus (Paykull, 1792) – 5849C7: 24.VII.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě. 
139. Eusomus ovulum Germar, 1824 – 5849C18; 5949A20; 5949A22; 5949B11: 6.VII.2004, smykem 

teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B8. 
140. Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995, poklepem trnky; 5949A10:  

25.IV.2009, poklepem kvetoucí střemchy. 
141. Glocianus punctiger (Gyllenhal, 1837) – 5849C13; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B12; 6048B3: 

3.V.1997; 6048B8.  
142. Grypus equiseti (Fabricius, 1775) – 5848D5: 1 ex., 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené 

olšiny v PR; 5849C1; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13: 17.V.1998. 
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143. Gymnetron antirrhini (Paykull, 1800) – 5949A22; 5949B12: 6.VII.2002, 21.VII.2002, 2 ex., smykem 
na teplomilné stráni; 6048B8: 30.VIII.1997, 27.V.2001, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.); 
6048B4: 27.VI.1987. 

144. Gymnetron assellus (Gravenhorst, 1807) – 5949A10: 8.V.2004, 4 ex., poklepem divizny (Verbascum 
sp.) na teplomilné stráni; 5949B6; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na 
teplomilné stráni, 3.VI.2006, poklepem divizny (Verbascum sp.) na břehu přehrady; 6048B8: 
11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni. 

145. Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1792) – 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., poklepem krtičníku; 5849C12: 
11.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996. 

 Poznámka: v Čechách vzácnější, jen v teplých polohách na Scrophularia sp. (S. Benedikt, pers. 
comm., 2000). 

146. Gymnetron labile (Herbst, 1795) – 5849C18: 25.V.2002, 1 ex.; 5949A17; 5949B12: 1.IV.2002. 
147. Gymnetron linariae (Panzer, 1792) – 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 

6048B8: 26.V.1982. 
148. Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – 6048B8: 18.V.1996. 
149. Gymnetron pascuorum (Gyllenhal, 1813) – 5949A4; 5849C24: 15.IV.2000. 
150. Gymnetron rostellum (Herbst, 1795) – 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
151. Gymnetron tetrum (Fabricius, 1801) – 5849C18; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B4; 5949B11: 

30.V.2004, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni, 6.VII.2004, více ex., 
poklepem divizny (Verbascum sp.) ; 5949B12: 6.VII.2002, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 6048B3; 6048B8: 13.VI.1999, 27.V.2001, 11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (Verbascum 
sp.) na teplomilné stráni. 

152. Gymnetron veronicae (Germar, 1821) – 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24: 10.VII.2003; 5949B11: 
6.VII.2004, 5 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady. 

153. Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1837 – 5949A20: 27.VI.1997, 1 ex. 
 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější druh přirozených mokřadů na Veronica sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
154. Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775) – 5949A4: 21.VI.1997, 2 ex., 13.VI.1998, 2 ex.; 

5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně, 6.VII.2004, 1 ex., smykem 
teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex. 

 Poznámka: xerotermní druh na Carduus sp., Cirsium sp., v Čechách jen v teplých polohách (S. 
Benedikt, pers. comm., 2000). 

155. Hydronomus alismatis (Marsham, 1802) – 5849C1: VII.1995, 1 ex., smykem mokřadní porostů 
rybníka. 

156. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C2; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 
5849C18; 5849C24: 23.IV.1995; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8; 6048B10. 

157. Hylobius piceus (De Geer, 1775) – 5849C7: 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé modřínové kládě; 5849C24. 
158. Hypera adspersa (Fabricius, 1792) – 5848D5. 
159. Hypera arator (Linnaeus, 1758) – 6048B3: 7.V.1995, 12.VII.2003, 1 ex., smykem břehových porostů 

řeky. 
160. Hypera contaminata (Herbst, 1795) – 5949A4: 13.VI.2007, imaturní ex., smykem na úpatí teplomilné 

stráně. 
161. Hypera meles (Fabricius, 1792) – 5849C17: 26.IV.1998; 5849C24: 23.V.1999; 6048B8: 19.VIII.1995. 
162. Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – 5849C7; 5849C17; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A10; 

5949A22; 6049A2; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 25.VI.1995, 19.VIII.1995. 
163. Hypera plantaginis (De Geer, 1775) – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex. 
164. Hypera postica (Gyllenhal, 1813) – 5849C1; 5849C7; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého 

sena v nivě potoka; 5849C24: 23.IV.1995, 17.IX.1995; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených 
porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8. 

165. Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.V.2004, 6 ex., smykem lučních porostů v nivě 
potoka; 5849C18: 3.IX.1995; 6048B3. 

166. Hypera subspiciosa (Herbst, 1795) – 5848D5: 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 
5849C1; 5849C7: 9.VI.1996; 5849C11; 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5949A4: 18.VI.1994, 
8.V.1995; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 
6048B3. 

167. Hypera zoila (Scopoli, 1763) – 5849C1: 8.IX.1995; 5849C24: 5.VII.2000, 1 ex., smykem travnatých 
porostů; 5949A4: 5.IX.1999; 5949A9; 5949A22; 6048B10. 

168. Larinodontes jaceae (Fabricius, 1775) – 5849C24. 
169. Larinodontes planus (Fabricius, 1792) – 5849C13: 22.VII.2001, 22.V.2004, 1 ex., smykem lučních 

porostů v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného 
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trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B3: 2.VII.1995; 
6048B8: 18.V.1996. 

170. Larinodontes turbinatus Gyllenhal, 1836 – 5849C24; 5949A4: 20.VIII.1994, 12.VIII.1995, 
25.VII.2004, více ex., na kvetoucím bodláku na teplomilné stráni; 5949B12: 20.VII.2008, poklepem 
bodláku na teplomilném trávníku; 6048B8. 

171. Larinus brevis (Herbst, 1795) – 5949B12: 31.III.2007, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni. 
 Poznámka: v Čechách nehojný, typický pro teplejší stanoviště nížin až podhůří s vazbou na Carlina 

vulgaris  (S. Benedikt, pers. comm., 2007). 
172. Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833) – 5849C7; 5849C24; 5949A4; 6048B8.  
173. Lasiorhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13; 5849C24; 6048B8.  
174. Lasiorhynchites sericeus (Herbst, 1797) – 6048B8. 
175. Leiosoma cribrum (Gyllenhal, 1834) – 6048B8: 27.V.2001, 1 ex. 
176. Leiosoma deflexum (Panzer, 1795) – 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem 

podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 3 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5949A10: 
1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 27.VII.1996, 26.IV.1998, více ex., 
smykem v nivě přítoku Klíčavy; 6048B8. 

177. Lepyrus palustris palustris (Scopoli, 1763) – 5848D5. 
178. Limnobaris dolorosa [= pilistriata (Stephens, 1831)] (Goeze, 1777) – 5848D5: 22.X.2006, 1 ex., 

smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1; 5849C7; 5849D21: 27.VII.2005, smykem 
břehových porostů rybníka; 5949A4. 

179. Limnobaris t–album atriplicis [= pusio (Boheman, 1844)] (Fabricius, 1792) – 5949A4: 18.VI.1994, 1 
ex., smykem v nivě potoka. 

180. Limobius borealis (Paykull, 1792) – 5849C13; 5849C18: 3.IX.1995; 5949A4; 5949B12; 6048B3. 
181. Liophloeus tessulatus (O. F. Müller, 1776) – 5949A17: 27.VI.1997; 5949B7; 6048B3. 
182. Liparus germanus (Linnaeus, 1758) – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
183. Lixus filiformis (Fabricius, 1781) – 5949A10: 15.V.2004, 4 ex., smykem travnatých porostů na úpatí 

teplomilné stráně; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 
6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 
7.V.1995. 

184. Lixus iridis Olivier, 1807 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D5: 
16.VI.2005, 2 ex., na okoličnatých v PR; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 
5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949C13: 28.V.2005, 9 ex., poklepem 
okoličnatých v nivě řeky. 

185. Magdalis armigera [= aterrima (Fabricius, 1775)] (Fourcroy, 1785) – 6048B8: 7.V.2000. 
186. Magdalis barbicornis [= armigera (Küster, 1850)] (Latreille, 1804) – 5849C24.  
187. Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758) – 5849C24; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B6; 5949C13; 6048B4: 

27.VI.1987; 6048B8: 25.VI.1995, 13.VI.1999. 
188. Magdalis duplicata [= weisei Schreiner, 1882; striatula Desbrochers, 1870] Germar, 1824 – 

5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; 5849C24: 6.VII.1996; 
5849C25: 21.VI.1998; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5949A17. 

189. Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836) – 5849C12; 5849C24: 27.VII.1995; 5849C25; 5849D21: 
18.VI.2008, poklepem dubu; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 28.V.1995. 

190. Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice. 
191. Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 21.V.1995, 5.VII.1996, 12.VII.1997, 17.VII.2002, 2 

ex., poklepem suchých borových větví, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice.  
192. Magdalis nitida (Gyllenhal, 1827) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5849C17: 

10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 26.VI.1999, 1 ex., 
poklepem borovice. 

193. Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) – 5849C7: 2.V.1999, 1 ex.; 5849C24: 10.V.1998, 1 ex., 
20.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5949B12: 25.V.2008, 3 ex., poklepem na jaře padlé borovice na 
vrcholu dubohabřiny. 

194. Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758) – 5848D25; 5849C13; 5849C18; 5849C24: 3.VI.1995; 
5849C25; 5949A17; 5949A22; 5949A23; 5949C13; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., poklepem dubu. 

195. Magdalis violacea (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 18.VII.1999, 24.VII.1999, 1 ex., poklepem borovice; 
5849C24: 21.V.1997, 1 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice; 5949B7. 

196. Mecinus pyraster (Herbst, 1795) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
13.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 17.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni. 

197. Miarus ajugae (Herbst, 1798) – 5849C24; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
198. Miarus monticola Petri, 1912 – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka. 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               108 

 108 

199. Mogulones asperifoliarium (Gyllenhal, 1813) – 5849C17; 5949A4: 21.VI.1997; 5949A10; 5949A17: 
27.VII.1996; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem Cynoglossum sp., 6.VII.2004, smykem 
teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 5.VIII.1995, 
18.V.1996, . 

200. Mogulones cruciger (Herbst, 1784) – 5849C24; 5849C25; 5949A4: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem 
Cynoglossum sp.; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem Cynoglossum sp., 6.VII.2004, více ex., 
poklepem Cynoglossum sp.;  6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 2 ex., poklepem 
Cynoglossum sp.; 5949B12: 25.V.2008, poklepem Cynoglossum sp.. 

201. Mogulones euphorbiae (C. Brisout de Barneville, 1866) – 5949A4: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: v Čechách dost vzácný na Myosotis sp., indiferentní ke stanovišti (S. Benedikt, pers. 

comm., 2000). 
202. Mogulones geographicus Goeze, 1777 – 5949B11: 6.VII.2005, 4 ex., smykem teplomilného trávníku, 

1.VII.2006, 2 ex., smykem na úpatí teplomilné stráni; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného 
trávníku; 6048B8: 25.VI.1995, 8 ex., smykem na teplomilné stráni. 

203. Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 
5949A20; 6048B3. 

204. Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem na lesní cestě; 5849C17; 5849C18: 
3.IX.1995; 5849C19; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině 
v PR, 16.V.2004, více ex., smykem kopřivy na údolní cestě; 5949A17; 5949B6; 5949B7: 25.III.2007, 
v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B4: 
27.VI.1987; 6048B8: 7.V.1995. 

205. Notaris acridulus acridulus (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.X.2005, 2 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C24: 29.IX.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., smykem 
břehových porostů rybníka, 8.VII.2003, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka. 

206. Notaris maerkeli (Boheman, 1843) – 5848D5: 11.IX.2005, 3 ex., smykem podmáčených porostů v PR; 
5849C13: 22.X.2005, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., smykem břehových 
porostů rybníka. 

 Kategorie VU 
 Poznámka: vzácný druh na Graminaceae, velmi lokální (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
207. Notaris scirpi (Fabricius, 1792) – 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka. 
208. Ophroninus suturalis (Fabricius, 1775) – 5949B12: 1.VI.2002. 
209. Orobitis cyaneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru 

PR; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8. 
210. Othiorhynchus laevigatus (Fabricius, 1792) – 5849C24; 5949A4: 8.V.1995, 1 ex., 18.VI.1995, 1 ex. 
211. Othiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758) – 6048B3. 
212. Othiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C2: 6.IV.2006, 3 ex., v 

prosevu na železničním náspu s písčitým podkladem; 5849C13; 5849C19; 5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., 
v prosevu sena; 5949A4: 25.VII.2004, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B6; 
5949B12. 

213. Othiorhynchus raucus (Fabricius, 1777) – 6048B3; 6048B8. 
214. Othiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 

1.V.2005, poklepem suché olše v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 
5849C1; 5849C7. 

 Poznámka: podhorský až horský druh  (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
215. Othiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 

5849C13; 5849C18; 6048B3; 6048B8; 6048B10. 
216. Othiorhynchus subdentatus Bach, 1854 – 5948B20; 5949B22; 5849C24. 
 Poznámka: podhorský až horský druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
217. Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) – 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny 

v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3. 
218. Pelenomus olssoni (Israelson, 1972) – 5849D21: 27.V.2005, na přízemním porostu bahnitého břehu 

rybníka. 
 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější druh s monofágní vazbou na Peplis portula. V Čechách lokální výskyt na 

stanovištích živné rostliny. (S. Benedikt, pers. comm., 2006). 
219. Pelenomus qudricorniger [= quadricornis (Gyllenhal, 1813)] (Colonelli, 1986) – 5849C13: 

20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
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 Poznámka: na Polygonum sp., celkem vzácnější indikátor přirozenějších mokřadů (S. Benedikt, pers. 
comm., 2000). 

220. Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802) – 5849C17: 29.VI.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na 
starý bukový pařez; 5849C24: 29.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného 
mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 

221. Phloeophagus thomsoni (Grill, 1896) – 5949B7: 25.V.2008, na metru bukového dřeva; 5949B11: 
4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru. 

222. Phyllobius arborator (Herbst, 1797) – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C1; 5849C6; 5849C12; 5849C13; 
5849C17: 30.V.1994; 5849C24; 5849C25; 5948B20; 5949A4; 5949B6; 5949C13. 

223. Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C13; 5849C24: 19.V.2002; 
5849D21; 5949C13; 6048B8: 7.V.1995; 6048D20: 20.V.2007, 2 ex., ve světelném lapači. 

224. Phyllobius calcaratus (Fabricius, 1792) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C1; 5849C7; 
5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5849C24; 5949A17; 5949B7; 5949B12; 6048B3. 

225. Phyllobius chloropus [= viridicollis (Fabricius, 1792)] (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C7; 
5849C13: 22.V.2004, více ex., též imaturní smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17: 
30.V.1994; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 5949A4; 5949B2; 5949B7; 5949B11: 16.V.2004, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995; 
6048B8: 7.V.1995, 17.V.1996; 6049A2. 

226. Phyllobius maculicornis Germar, 1824 – 5849C13: 17.V.1998; 5849C24; 5949A4; 5949A22; 
6048B3: 29.VI.1997, 7.V.1998. 

227. Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18; 5849C24; 5949A22; 6048B3: 7.V.1995, 
2.VII.1995; 6048D20: 29.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

228. Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834 – 5849C13: 17.V.1998, 22.V.2004, více ex., smykem lučních 
porostů v nivě potoka, 22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C24; 
5949A17; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5949B11: 6.VII.2004, smykem 
teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B3. 

229. Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., 
smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C18; 5849C24: 30.IV.1995, 11.VI.1995; 5849C25; 
5948B20; 5949A4; 5949A22; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8. 

230. Pissodes castaneus (De Geer, 1775) – 5849C24: 1.VI.1997. 
231. Pissodes harcyniae (Herbst, 1795) – 5848D5: IV.1995, 1 ex. 
232. Pissodes pini (Linnaeus, 1758) – 5848D24; 5849C1; 5849C7; 5849C11; 5849C16; 5849C24: 

27.VII.1995; 5849D17; 6048B4: 3.V.1997, 17.V.1997. 
233. Pissodes piniphilus (Herbst, 1795) – 5849C25. 
234. Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5948B20; 5949A17: 

5.VII.1995; 5949C13; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8. 
235. Polydrusus impar Des Gozis, 1882 – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C13; 5849C19: 5.VII.1996; 

5849C24: 18.VI.1994, více ex., poklepem borovice, 21.V.1995; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21. 
236. Polydrusus marginatus Stephens, 1831 – 5848D5: VI.1994; 5848D24; 5849C7; 5849C24; 5849C25; 

5949B7; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.2004, poklepem kvetoucího 
hlohu, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 
6048B4; 6048B8: 7.V.1995, poklepem dubu, 18.V.1996. 

237. Polydrusus mollis (Ström, 1768) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995; 5948B20; 
5949A17; 5949C13; 6048B4: 3.V.1997. 

238. Polydrusus pallidus [= atomarius (Olivier, 1807)] Gyllenhal, 1834 – 5849C1; 5849C13; 5849C24: 
18.VI.1994, 19.V.2002. 

239. Polydrusus picus (Fabricius, 1792) – 5849C24; 5949A4; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu a habru; 5949A22; 5949B2; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., poklepem dubu. 

240. Polydrusus pilosus Gredler, 1866 – 5849C1; 5849C7: 4.V.1996; 5849C13: 22.V.2004, více ex., 
smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 29.IV.1995; 5948B20; 5949A17; 
5949B12; 6048B8. 

241. Polydrusus sericeus (Schaller, 1783) – 5849C7; 5849C13; 5849C24: 6.VII.1996; 5949A17: 
27.VII.1996, 2 ex.; 5949A22; 5949B12. 

242. Polydrusus undatus (Fabricius, 1781) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C12; 
5849C13; 5849C24: 23.IV.1995; 5849C25: 8.V.1995; 5948B20; 5949A10: 1.V. 2003 smykem 
podrostu v kamenité bučině v PR; 5949B22; 6048B8; 6048B10. 

243. Pselaphorhynchites longiceps (C. G. Thomson, 1888) – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C1; 5849C7; 
5849C12; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994. 
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244. Pselaphorhynchites nanus (Paykull, 1792) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese. 

245. Pselaphorhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839) – 5849C1; 5849C7: 24.VII.1999, 1 ex.; 5849C17: 
30.V.1994, 1 ex.; 5849C24: 3.VI.1995, 1 ex. 

246. Rhamphus oxyacanthae Marsham, 1802 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13; 5849C18; 5849C24; 
5949A4: 3.VII.1994. 

247. Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) – 5949A22; 5949B22. 
248. Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) – 5849C24; 5949A4: 18.VI.1995, 28.V.1995; 5949A10: 

15.V.2004, 2 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně; 5949B7; 5949B12; 6048B3; 
6048B8. 

249. Rhinoncus albicinctus (Gyllenhal, 1837) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadní porostů na 
břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem břehových porostů přehrady. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější hygrofilní druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
250. Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) – 5849C19; 5849C24: 29.IX.1996; 5949A4; 5949B11: 

30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných 
porostů na břehu přehrady; 6048B3. 

251. Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) – 5849C11; 5849C24; 5949A4: 3.VII.1994, 12.VIII.1995, více 
ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 
30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B8: 25.VI.1995. 

252. Rhinoncus henningsi Wagner, 1936 – 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 28.IV.2002,  
1 ex., smykem v nivě potoka. 

 Poznámka: v Čechách jen v západní polovině na Polygonum bistorta (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
253. Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) – 5849C13: 24.VI.2001, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 

5949B12. 
254. Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté 

potoční nivy; 5849C18; 5949A4; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A23; 5949B11: 6.VII.2004, smykem 
teplomilných travnatých porostů; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky. 

255. Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) – 5849C17; 5949A4; 6048B3. 
256. Rhynchaenus decoratus Germar, 1827 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném 

lese. 5849C7; 5849C13: 4.V.1996; 5849C18: 20.VII.1996, 22.V.2005, poklepem vrby v nivě potoka; 
5949B22; 6048B3: 7.V.1995. 

257. Rhynchaenus foliorum (O. F. Müller, 1776) – 5849C7; 5949A20: 27.VI.1997. 
258. Rhynchaenus pilosus (Fabricius, 1781) – 5849C7; 5849C24: 30.IV.1995, 6.VII.1996, poklepem dubu, 

21.VI.1998; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu. 
259. Rhynchaenus populicola [= populi (Fabricius, 1793)] Silfverberg, 1977, – 5849C7: 24.VII.1999; 

6048B3. 
260. Rhynchaenus quercus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VII.1996,  2 ex., poklepem dubu, 4.VIII.1996, 

1 ex., poklepem dubu. 
261. Rhynchaenus rusci (Herbst, 1795) – 5849C7: 24.VII.1997, 18.VII.1999; 5849C24: 3.VIII.1997. 
262. Rhynchaenus salicis (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C7; 5849C12: 11.VI.1994; 5849C18 5849C24. 
263. Rhynchaenus signifer [= avellanae (Donovan, 1797)] (Creutzer, 1799) – 5849C24; 5849C25: 

14.V.1995, 6.VII.1996; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu; 5949A4. 
 Poznámka: vzácnější druh teplých doubrav (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
264. Rhynchaenus stigma Germar, 1827 [? pseudostigma Tempere, 1982] – 5848D5; 5849C1; 5849C7; 

5849C12; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5849C24. 
265. Rhynchaenus testaceus O. F. Müller, 1776 – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR, 8.X.2005, 

smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 4.V.1996, 3 ex., poklepem olše v nivě potoka. 
266. Rhynchites coeruleus (De Geer, 1775) – 5949A23. 
267. Rhynchites cupreus (Linnaeus, 1758) – 5849C24. 
268. Rhyncolus [= Eremotes] ater (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 24.VI.1995; 5849C24: 20.V.2001, 1 ex., 

pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 6048B8: 28.V.1995. 
269. Rutidosoma fallax (Otto, 1897) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.  
270. Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené 

olšiny v PR;  5849C1; 5849C11; 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem květnatých porostů podél lesní 
cesty; 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24; 5949A17; 5949B11: 
6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987. 

271. Scleropterus serratus (Germar, 1824) – 5848D5: 9.X.2006, 1 ex., v prosevu rašeliníku v centru PR; 
5849C1: 31.V.1998, 1 ex.  
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 Poznámka: v Čechách nehojný druh v zachovalejších lesních stanovištích (S. Benedikt, pers. comm., 
2000). 

272. Scythropus mustela (Herbst, 1797) – 5849C1; 5849C2: 7.V.2005, smykem ve smíšeném lese; 
5849C7: 4.V.1996; 5849C24: 23.IV.1995, poklepem borovice, 30.IV.1995, 27.IV.1996; 5849C25: 
8.V.1995, poklepem borovice; 5949A4. 

273. Sibinia subeliptica (Desbrochers, 1873) – 6048B8: 28.V.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 
 Poznámka: xerotermní druh na Dianthus carthusiarorum, ale celkem hojný v teplejších polohách (S. 

Benedikt, pers. comm., 2000). 
274. Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1837) – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex. 
275. Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 – 6048B10. 
276. Sitona cylindricollis (Fahraeus, 1840) – 6048B8. 
277. Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) – 5848D5: VIII.1994, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v 

PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1; 5849C6; 5849C13; 
5849C24: 12.VIII.1995; 5949A4: 23.VII.1994; 5949A9; 5949B7; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., 
smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995. 

278. Sitona humeralis Stephens, 1831 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6; 
5849C11; 5849C13; 5849C23: 16.VIII.1994; 5849C24; 5949A4: 17.IX.1995; 5949A17; 5949B2: 
23.IX.1995; 5949B11: 29.VIII.2004, 4 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 
5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995. 

279. Sitona languidus Gyllenhal, 1834 – 6048B8. 
280. Sitona lepidus [= flavescens (Marsham, 1802)] Gyllenhal, 1834 – 5849C24: 27.VII.1995; 5849D21; 

5949A4: 23.VII.1994; 6048B3. 
281. Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5949A22; 5949B12; 

6048B8: 15.V.1999. 
282. Sitona macularis (Marsham, 1902) – 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12; 5849C13; 5949A4: 

18.VI.1994; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995. 
283. Sitona puncticollis Stephens, 1831 – 5949A4: 23.VII.1994; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem 

vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B10. 
284. Sitona sulcifrons (Thumberg, 1798) – 5848D5: VI.1994; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více 

ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty;5849C17; 5849C19; 5949A9; 5849C24; 5949A4: 
23.VII.1994, 20.VIII.1994; 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů; 5949A22; 
5949B2; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 
21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VIII.1995. 

285. Sitona suturalis Stephens, 1831 – 5848D5: 1.V.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 9.X.2006, 
v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C13: 
22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 
5849C17; 5849C18; 5849C19; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 6 ex., smykem mokřadních 
porostů; 5949A17; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 
29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 19.VIII.1995. 

286. Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., mrtvý v prosevu starých plev u 
krmelce; 5849C24; 5849D21. 

 Poznámka: nepůvodní druh, v ČR pouze synantropní výskyt (sklady, sýpky aj.). Je schopen napadnout 
i žaludy dubů, výskyt ve volné přírodě nebyl zaznamenán. 

287. Smicronyx [= Micronyx] smreczynskii Solari, 1952 – 6048B3: 7.V.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky. 
288. Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) – 5848D5; 5949A22; 5949B11: 30.V.2004, smykem 

teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
6048B8. 

289. Stereocorynes truncorum (Germar, 1824) – 5849C17: 29.VI.2008, 6 ex., pod dřevem položeným na 
starý bukový pařez; 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dutina dubu, 19.V.2002, 2 ex., v prosevu 
dutiny dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 18.V.2003, 1 ex., v 
prosevu dutiny dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 
15.V.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru; 5949B11: 6.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny habru. 

290. Stereonychus fraxini (De Geer, 1775) – 5849C13: 22.V.2005, poklepem jasanu; 5849C18; 5849C19: 
3.VII.1994, více ex., poklepem jasanu, 21.V.1995; 6048B3; 6048B8. 

291. Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) – 5849C1: 2.VIII.1995, 8.IX.1995; 5949C13; 6048B3; 
6048B8. 

292. Strophosoma faber (Herbst, 1785) – 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., smykem v nivě řeky. 
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293. Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 
4.V.1996; 5849C11; 5849C12; 5849C13; 5849C24; 5948B4; 5948B20; 5849D21; 5949A17; 5949B2; 
6048B3; 6048B8. 

294. Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794) – 5849C1 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 
4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka. 

295. Tanysphyrus lemnae lemnae (Paykull, 1792) – 5849C18: 25.V.2002, více ex., v prosevu okřehku; 
5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady. 

296. Thryogenes [= Erirhinus] nereis (Paykull, 1800) – 5848D24: 21.VI.1996, více ex., smykem sítiny. 
297. Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758) – 5949B8; 6048B4; 6048B8: 30.VIII.1997, 8 ex., v prosevu listí 

v doubravě, 11.VII.2003, více ex., poklepem suchých větví na zemi a v prosevu listí v teplomilné 
doubravě. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
298. Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817) – 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 

18.VI.1995, 1 ex.; 5949A22; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 
6048B4: 27.VI.1987. 

299. Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem květnaté potoční 
nivy; 5849C18; 5949A4: 18.VI.1994; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949B12. 

300. Tropiphorus elevatus [= carinatus (O. F. Müller, 1776)] (Herbst, 1795) – 5849C13: 28.IV.2002, 1 
ex., smykem podrostu v lipové aleji, 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.III.2007, 1 
ex., v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v 
prosevu listí v nivě potoka. 

301. Tropiphorus terricola [= tomentosus (Marsham, 1802)] (Neuman, 1838) – 5849C13: 24.VI.2001, 1 
ex., smykem podrostu podél lípového stromořadí; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na 
břehu Lánského potoka; 6048B8: 18.V.1996. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: vzácnější druh zachovalejších stanovišť (S. Benedikt, pers. comm., 2000). 
302. Tychius breviusculus Desbrochers, 1873 – 5849C19: 3.VII.1994, 2 ex. 
303. Tychius picirostris (Fabricius, 1787) – 5849C13: 20.VI.2004, 3 ex., smykem květnaté potoční nivy; 

5849C18; 5849C24: 11.VI.1995; 5849D21; 5949A4; 5949A17; 5949A22; 5949B4; 5949B11: 
30.V.2004, 4 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných 
travnatých porostů; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 5949B22; 6048B8. 

304. Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) – 5949A22. 
305. Zacladus geranii [= affinis (Paykull, 1792)] (Paykull, 1800) – 5849C13; 5849C18; 5949B7: 

21.VII.2003, 5 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B12; 6048B3; 6048B8. 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Acalles comutatus Dieckmann, 1982 
 Acalles hypocrita Boheman, 1837 
 Apion aciculare Germar, 1817 
 Apion flavimanum (Gyllenhal, 1833) 
 Apion interjectum Desbrochers, 1895 
 Apion melancholicum Wencker, 1864 
 Apion oblivium Schilsky, 1902 
 Apion ochropus Germar, 1818 
 Apion opeticum Bach, 1854 
 Apion vicinum Kirby, 1808 
 Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824 
 Cionus alauda (Herbst, 1784) 
 Cossonus cylindricus (C. R. Sahlberg, 1835) 
 Cotaster uncipes (Boheman, 1838) 
 Donus oxalidis (Herbst, 1795) 
 Doydirhynchus [= Diodyrhynchus] austriacus (Olivier, 1807) 
 Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1792) 
 Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775) 
 Larinus brevis (Herbst, 1795) 
 Othiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758) 
 Othiorhynchus subdentatus Bach, 1854 
 Pelenomus qudricorniger [= quadricornis (Gyllenhal, 1813)] (Colonelli, 1986) 
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 Rhinoncus henningsi Wagner, 1936 
Rhynchaenus signifer [= avellanae (Donovan, 1797)] (Creutzer, 1799) 

 Scleropterus serratus (Germar, 1824) 
 Sibinia subeliptica (Desbrochers, 1873) 
 Strophosoma faber (Herbst, 1785) 
 
CYBOCEPHALIDAE 
 

1. Cybocephalus politus (Gyllenhal, 1813) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů. 
 
DASCILLIDAE 
 

1. Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
9.VI.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 26.VI.1990, 2 ex., smykem ve svahové 
habřině, 21.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě 
potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem 
v doubravě; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.VI.1990, 1 ex., smykem 
v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 20.VI.1992, 2 ex., smykem v doubravě, 
26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 1 ex., smykem v doubravě. 

 
DASYTIDAE 
 

1. Aplocnemus impressus (Marsham, 1802) – 5849C24: 23.XI.1997, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 
6048B8: 24.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

2. Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru 
PR; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; 5849C13: 
17.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 5.XI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena na okraji lesa, 8.IV.2006, 1 
ex., v prosevu starého sena na okraji lesa; 5849C24: 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 
2 ex., poklepem borovice, 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 
1.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni. 

3. Aplocnemus tarsalis (C. R. Sahlberg, 1822) – 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 
31.V.1999, 1 ex., poklepem zasychající borovice. 

4. Danacea nigritarsis (Küster, 1850) – 5849C13: 22.VII.2001, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 
5849C24: 5.VII.1994, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 27.VII.1995, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 12 ex., poklepem 
kvetoucího bodláku; 5949B2; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 
5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem v doubravě. 

5. Danacea pallipes (Panzer, 1793) – 5849C24: 5.VII.1993, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 
3.VI.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 
5949B11: 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, více 
ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 28.V.1995, 
1 ex., smykem v doubravě, 19.IV.1997, více ex., poklepem kvetoucí střemchy v nivě řeky. 

6. Dasytes aerosus Kiesenwetter, 1867 – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 
21.V.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 3.VII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 
21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 13.V.2000, 3 ex., poklepem dubu, 17.V.2002, 6 ex., na světlo; 5949B12: 
25.V.2008, smykem v dubohabřině; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 15.V.1999, 3 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 13.VI.1999, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 26.VI.2006, 17.V.2007, 
1 ex., vše ve světelném lapači.  

7. Dasytes niger (Linnaeus, 1761) – 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., smykem lučních porostů; 5849C1: 
2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7; 
5849C12: 24.VII.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., 
smykem ve smíšeném lese, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 5.VII.1996, 1 
ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 4.VI.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 1 ex., 
poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1994, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 23.VII.1994, 4 ex., poklepem dubu, 
15.VI.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem smrku, 13.VI.1998, 2 ex., 
poklepem smrku, 3.VII.1998, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 2.VII.2000, 2 ex., poklepem smrku; 
5949A4: 18.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 2 ex., smykem na teplomilné 
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stráni, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 4 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B6; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 
5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.V.2008, smykem v dubohabřině, 
21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B3: 29.VI.1997, 3 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 
24.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.V.1995, 4 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 26.VI.2006, ve 
světelném lapači. 

8. Dasytes obscurus Gyllenhal, 1813 – 5849C1: 12.VI.2005, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 
8.VI.2003, 1 ♂, ve světelném lapači; 5849C24: 29.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C7: 
31.V.1999, 3 ex., poklepem zasychající borovice; 6048D20: 20.V.2007, 1 ex., 8.VI.2007, 2 ex., 
14.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

9. Dasytes plumbeus (O. F. Müller, 1776) – 5848D5: 16.VII.1996, 7 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR; 5848D24: 21.VI.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., smykem na lesní 
cestě, 13.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.X.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C7: 24.VI.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě, 20.V.2001, 6 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 
23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C17: 7.VII.1997, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; 
5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 2 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 
4.VI.2004, 4 ex., 11.VI.2004, 4 ex., 18.VI.2004, 2 ex., 25.VI.2004, 6 ex., vše ve světelném lapači; 
5849C24: 4.VI.1994, více ex., smykem travnatých porostů, 3.VII.1994, více ex., poklepem kvetoucí 
lípy, 23.VIII.1996, 4 ex., smykem travnatých porostů, 13.VI.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 
11.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2004, 1 
ex., na světlo; 5949A4: 23.VI.1996, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A8: 5.VII.1995, 7 ex., 
smykem na lesní pasece; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 
20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 12 ex., smykem ve svahové habřině, 
21.VI.1997, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2; 5949B7: 10.VII.2001, 6 ex., smykem 
v nivě potoka; 5949B12: 21.VII.2002, více ex., smykem v nivě potoka, 8.VI.2002, více ex., smykem na 
teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 4 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 20.V.2007, 1 ex., 
5.VI.2007, 1 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 8.VI.2008, 3 ex., 17.VI.2008, 3 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 
ex., vše ve světelném lapači. 

10. Dolichosoma lineare (Rossi, 1792) – 5848D5: 20.VII.1993, 2 ex., smykem ve smíšeném lese na lesní 
cestě podél PR; 5849C7: 24.VI.1995, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., 
smykem ve smíšeném lese; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 
12.VIII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 9.VIII.1991, 3 ex., smykem 
travnatých porostů, 4.VI.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem 
travnatých porostů, 20.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 28.VI.1995, 4 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 6 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 21.V.1992, 3 
ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 21.V.1992, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 
30.V.2004, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 6.VII.2004, 3 ex., smykem teplomilných travnatých 
porostů, 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem 
na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8. 

11. Trichoceble memnonia (Kiesenwetter, 1861) – 5848D5: 23.VI.2004, 1 ex., v letu ve smíšeném lese; 
5849C24: 4.VI.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VII.1994, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy, 
17.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 
21.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 3 ex., poklepem smrku, 1.VIII.1998, 1 ex., 
poklepem borovice, 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 20.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 
3.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem 
borovice; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., poklepem 
dubu. 

 
DERMESTIDAE 
 

1. Anthrenus fuscus Olivier, 1789 – 5849C11; 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex.; 5949B7: 21.VII.2003, 3 ex., 
smykem v nivě Lánského potoka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka. 

2. Anthrenus museorum Linnaeus, 1761 – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 
5849C24: 9.VII.2000, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě 
potoka. 

3. Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775 – 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
13.VI.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

4. Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – 6048B8: 17.V.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
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5. Attagenus pelio (Linnaeus, 1758) – 5849C11: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu sena ve stodole; 5849C24: 
23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.2001, 1 ex., 
poklepem dubu, 19.V.2002, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A10: 10.V.2003, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 17.V.1997, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

6. Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) – 5849C24: 5.VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
12.IV.1998, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 6.VI.1987, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 30.IV.1989, 2 ex., poklepem 
kvetoucí hrušně; 5949B11: 15.IV.2007, poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 28.V.1995, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.  

7. Ctesias serra (Fabricius, 1792) – 5849C24: 26.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu. 
8. Dermestes frischii Kugelann, 1792 – 5849C24: 19.I.2003, 1 ex., pod kůrou padlého dubu. 
9. Dermestes haemorrhoidalis Küster, 1852 – 5849D21: 19.VI.2002, 1 ex., na světlo. 
10. Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 – 5849C19: 4.V.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 

27.IV.1996, 3 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení; 5949B8: 
18.III.1994, 2 ex., poklepem staré plodnice Fomes fomentarius. 

11. Dermestes murinus Linnaeus, 1758 – 5849C24: 27.IV.1997, 6 ex., na kadaveru, 10.V.1997, více ex., 
na kadaveru, 1.VI.1997, 3 ex., na kadaveru; 5949A4: 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 
6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači. 

12. Globicornis corticalis (Eichhoff, 1863) – 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D1: 
18.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 

13. Globicornis nigripes (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suchých dubových 
větví, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem na úpatí 
teplomilné doubravy, 21.V.2005, 1 ♂, 2 ♀♀, poklepem kvetoucího hlohu. 

14. Megatoma undata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 10.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VII.1988, 1 ex., 
poklepem lípy, 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
19.V.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem habru. 

15. Trinodes hirtus (Fabricius, 1781) – 5849C19: 3.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
1.VII.1989, 2 ex., v prosevu dubového trouchu, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 4.VI.1993, 
5 ex., poklepem suché břízy, 7.VII.1996, 6 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 
1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

16. Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 3.VIII.1997, 1 
ex., poklepem dubu. 

 
DERODONTIDAE 
 

1. Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846 – 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice. 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846 
 
DYTISCIDAE 
 

1. Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 14.IX.1992, 2 ex., při břehu rybníka. 
 Skupina E 
2. Agabus affinis (Paykull, 1798) – 5848D5: 30.III.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni 

Klíčavy, 26.IV.2003, 5 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 16.VI.2005, v prošlapu 
mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy. 

 Skupina A 
3. Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) – 5849C18: 23.VIII.1993, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 

5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce; 
5949B9: 11.X.1992, 2 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.  

 Skupina E 
4. Agabus congener (Thunberg, 1794) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C24: 10.VIII.1993, 1 ex., v přechodné tůňce na pastvině. 
 Skupina E 
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5. Agabus melanarius Aubé, 1836 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině 
v PR, 26.VI.2005, 1 ex., v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR; 5849C1: 7.V.2005, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 1.V.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.V.2008, 1 ex., 
ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, 
6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
10.V.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce. 

 Skupina E 
6. Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) – 5849C13: 7.XI.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 

23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 5.IX.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině. 
 Skupina E 
7. Agabus undulatus (Schrank, 1776) – 5848D5: 30.III.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C13: 
IV.1981, 2 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 23.VIII.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 
5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na 
podmáčené louce. 

 Skupina E 
8. Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce.  
 Skupina E 
9. Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo. 
 Skupina E 
10. Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) –5849C7: 2.IX.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5949B4: 

1.IX.1996, 2 ex., při břehu rybníka; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., při břehu přehrady. 
 Skupina E 
11. Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 2.IX.1992, 1 ex., v tůňce 
v podmáčené olšině. 

 Skupina E 
12. Hydroglyphus [= Guignotus] geminus [= pusillus (Fabricius, 1781)] (Fabricius, 1781) – 5848D5: 

26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C7: 14.IX.1992, 3 ex., při 
břehu rybníka; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 
5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo, 3.VIII.2003, 1 ex., na 
světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka. 

 Skupina E 
13. Hydroporus angustatus Sturm, 1835 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C1: 2.IX.1992, 4 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., 
na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo. 

 Skupina E 
14. Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 30.III.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku 

rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 
5848D24: VIII.1992, více ex., v trvale zatopené pískovně. 

 Skupina E 
15. Hydroporus incognitus Sharp, 1869 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C1: 2.IX.1992, 3 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5849C7: 2.IX.1992, více ex., 
při břehu rybníka, 14.IX.1992, více ex., při břehu rybníka, 22.VIII.1993, 5 ex., v přechodně zatopené 
prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese.; 5849C18: 5.IX.1992, 6 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 
23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 26.VIII.1993, více ex., v tůňce v podmáčené olšině; 
5849C24: 30.VII.1990, 3 ex., na světlo, 21.VI.1997, 2 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na 
světlo; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené pastvině; 5949B9: 11.X.1992, 5 ex., v 
přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese. 

 Skupina E 
16. Hydroporus marginatus (Duftschmid, 1805) – 5849C1: 2.IX.1992, 2 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem. 
 Skupina E 
17. Hydroporus melanarius Sturm, 1835 – 5849C1: 2.IX.1992, 1 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem. 
 Skupina A 
18. Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy, 26.VII.2003, 1 ex., v tůňce v mokřadních porostech v PR, 26.VI.2005, v přechodné 
tůňce na lesní cestě podél PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 
2.IX.1992, 2 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5949B9: 11.X.1992, 1 ex., v přechodně zatopené 
prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese. 

 Skupina E 
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19. Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792) – 5849C18: 5.IX.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 
5949B9: 11.X.1992, 6 ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese. 

 Skupina E 
20. Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 
25.V.2002, 1 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., 
imaturní ve světelném lapači; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo. 

 Skupina E 
21. Hydroporus gyllenhalii [= piceus aut. nec Stephens, 1828] Schiödte, 1841 – 5849C1: 2.IX.1992, 4 

ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem. 
 Skupina A 
22. Hydroporus planus (Fabricius, 1781) – 5849C18: 5.IX.1992, 8 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 

25.V.2002, 3 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na 
podmáčené louce; 5949B9: 11.X.1992, více ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve 
smíšeném lese. 

 Skupina E 
23. Hydroporus tristis (Paykull, 1798) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy, 26.VII.2003, 5 ex., v tůňce v mokřadních porostech na prameni Klíčavy. 
 Skupina E 
24. Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 30.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy. 
 Skupina E 
25. Hygrotus [= Coelambus] impressopunctatus (Schaller, 1783) – 5849C18: VIII.1985, 3 ex., na světlo; 

5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 
více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka. 

 Skupina E 
26. Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 25.V.2002, 5 ex., 
v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka. 

 Skupina E 
27. Hygrotus [= Coelambus]  nigrolineatus (Steven, 1808) – 5849C24: 30.VII.1990, 2 ex., na světlo. 
 Skupina E, kategorie VU 
28. Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) – 5949A10: 1.V.2003, více ex., v tůňce na podmáčené pastvině. 
 Skupina E 
29. Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 29.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C1: 29.VIII.1992, více ex., při břehu rybníka, 3.VIII.2003, 4 ex., při břehu 
rybníka; 5849C7: 14.IX.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C12: 7.IX.1992, 6 ex., při břehu rybníka; 
5849C18: 5.IX.1992, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné 
tůňce a při břehu rybníka v nivě potoka. 

 Skupina E 
30. Ilybius ater (De Geer, 1774) – 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., ve staré bučině na světlo; 5849D21: 

18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 
5949B12: 24.VII.2002, 1 ex., na světlo. 

 Skupina E 
31. Ilybius chalconotus (Panzer, 1796) – 5848D5: 26.VI.2005, v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR; 

5849C24: 10.VIII.1993, 1 ex., v přechodné tůňce na pastvině; 5949B9: 11.X.1992, 1 ex., v přechodně 
zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese. 

 Skupina E 
32. Ilybius crassus C. G. Thomson, 1854 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy. 
 Skupina R, kategorie VU 
33. Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) – 5848D16: 11.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka; 5848D24: 

11.VIII.1993, 3 ex., v trvale zatopené pískovně; 5849C18: IV.1981, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 
26.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 2.IX.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšině. 

 Skupina E 
34. Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) – 5849C18: 26.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 

2.IX.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 22.VIII.1993, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 
6.IX.2008, 1 ex., mezi vodní vegetací na pomale tekoucím úseku Klíčovského potoka; 5849C19: 
20.VII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., 14.VI.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 
30.VII.1990, 1 ex., 10.VII.1991, 2 ex., vše na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 
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24.VII.2001, 3 ex., 18.VI.2002, 4 ex., 8.VII.2002, 1 ex., 29.VII.2002, 6 ex., 21.VI.2006, 1 ex., vše na 
světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: : 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě 
potoka; 6048D20: 17.VIII.2006, ve světelném lapači. 

 Skupina E 
35. Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849C19: 11.VI.2003, 1 
ex., ve světelném lapači. 

 Skupina E 
36. Ilybius quadriguttatus [= obscurus (Marsham, 1802)] (Boisduval & Lacordaire, 1835) – 5848D24: 

11.VIII.1993, 2 ex., v trvale zatopené pískovně; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo. 
 Skupina E 
37. Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) – 5849C13: 7.XI.1992, více ex., při břehu nově zatopeného 

rybníka po třech letech; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., při břehu přehrady, 22.VIII.2007, více ex., při 
břehu přehrady. 

 Skupina E 
38. Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 14.IX.1992, 6 ex., při břehu rybníka, 1.VIII.1999, 1 

ex., v periodické tůňce v lese; 5849C24: VII.1990, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 
5949A4: 23.VII.2004, 1 ex., na světlo; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., na světlo. 

 Skupina E 
39. Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 2.IX.1992, 3 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 

IX.1992, 4 ex., promíváním štěrkového dna potoka, 6.IX.2008, 3 ex., při břehu na pomale tekoucím 
úseku Klíčovského potoka; 5849C22: 26.VIII.1992, více ex., při břehu rybníka; 5949A4: 5.VI.2005, 2 
ex., čeřením kamenitopísčitých břehů potoka. 

 Skupina E 
40. Rhantus exsoletus (Forster, 1771) – 5849D21: 8.VII.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na 

světlo; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., v tůňce na podmáčené louce. 
 Skupina E 
41. Rhanthus frontalis Marsham, 1802 – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo. 
 Skupina E 
42. Rhantus frontalis [= notatus (Fabricius, 1781)] (Marsham, 1802) – 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na 

světlo. 
 Skupina E 
43. Rhanthus suturalis [= pulverosus (Stephens, 1828)] Mac Lay, 1825 – 5848D5: 30.III.2003, 2 ex., 

v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 
prameni Klíčavy; 5849C13: 7.XI.1992, 4 ex., při břehu nově zatopeného rybníka po třech letech; 
5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 
1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce. 

 Skupina E 
 
ELATERIDAE 
 

1. Actenicerus siaelandicus (O. F. Müller, 1764) – 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních 
porostů v PR, 9.V.1993, 17 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 16 ex., smykem 
mokřadních porostů v PR; 5849C7: 16.V.1993, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C12; 5849C13: 
4.V.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 
25.V.2002, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, více ex., smykem travnatých porostů, 
23.V.1986, 12 ex., smykem travnatých porostů, 12.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 6 ex., smykem 
travnatých porostů, 5.VII.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25; 5949A4: 12.V.1993, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., smykem lučních travnatých porostů; 
6049A2: 28.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

2. Adrastus axillaris Erichson, 1841 – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy na úpatí teplomilné 
stráně a nivy potoka, 23.VI.1996, 2 ex., poklepem lípy na úpatí teplomilné stráně a nivy potoka,  
3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 
1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 8 ex., poklepem olše v nivě potoka; 
5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 25.VII.2004, 6.VII.2005, 
smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 6.VII.2002, 16 ex., poklepem olše v nivě potoka a babyky a 
habru na přilehlé stráni, 10.VII.2002, 18 ex., poklepem olše v nivě potoka, 21.VI.2008, smykem 
teplomilného trávníku. 
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3. Adrastus montanus (Scopoli, 1763) – 5949A4: 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 5949B12: 
10.VII.2002, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka, 6.VII.2005, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka. 

 Kategorie EN 
4. Adrastus pallens (Fabricius, 1792) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 

lese. 
5. Agriotes acuminatus (Stephens, 1830) – 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 

5849C12: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C13; 
5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 
6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 6 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem dubu, 
13.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 17 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 
1.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V. 2003 
smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A23: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 
5949B7: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 5949C23: 24.VI.1990, více ex., poklepem kvetoucí 
udatny; 6048B4: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 25.IV.1999, 2 ex., poklepem habru; 6048B8: 
17.V.1989, více ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 24.VI.1990, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, 6 ex., poklepem dubu; 6049A6: 
4.V.1990. 

6. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – 5849C18: 5.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 
14.VII.1992, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 
17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy; 5849C25: VII.1975, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
VI.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů, 24.V.1988, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 
14.VII.1985, 1 ex., smykem travnatých porostů na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 3 ex., smykem 
travnatých porostů v nivě potoka; 6048B8: 7.V.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky; 
6049A2: 28.V.1995, 1 ex., smykem podmáčených travnatých porostů. 

7. Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 16.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese podél PR; 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě, 12.IV.2009, smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 
16.V.1993, 3 ex., smykem v nivě potoka, 23.III.1996, 1 ex., pod kamenem na louce v nivě potoka; 
5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C13: 17.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu 
starého sena u seníku; 5849C19: 3.VI.1995, 3 ex., smykem podmáčených porostů v nivě potoka; 
5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 25.VI.1988, 1 ex., smykem 
travnatých porostů, 8.V.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 2 ex., smykem travnatých 
porostů, 20.VI.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 4 ex., smykem travnatých porostů, 
23.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25: 
IV.1975, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A4: IV.1982, 2 ex., pod kameny na teplomilné 
stráni, 9.V.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka; 
5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky, 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě 
řeky, 7.V.1995, 8 ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 5949B11: 6.VII.2004, 
smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem travnatých 
porostů v nivě potoka; 6048B3, 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 1 ex., 
smykem v doubravě. 

8. Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 3.VI.1995, 2 ex., smykem podmáčených 
travnatých porostů v nivě potoka; 5849C24: 9.V.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 3 
ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 21.V.1988, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VI.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.V.1986, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 1 ex., smykem 
v nivě potoka, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., smykem ve 
svahové habřině; 5949B12; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B3; 6048B8: 
V.1982, 2 ex., smykem v doubravě, VII.1980, 20 ex., poklepem kvetoucího okolíku, 27.VI.1987, 1 ex., 
poklepem dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 
13.V.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1989, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

9. Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 9.VI.1996, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 
5849C7: 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: V.1978, 1 ex., smykem 
travnatých porostů; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5949A4: 31.III.1990, 2 ex., 
pod kamenem na teplomilné stráni, 21.V.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka, 18.VI.1995, 2 ex., 
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smykem v nivě potoka, 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A17: 8.VI.1991, 1 
ex., smykem ve svahové habřině, 20.VI.1995, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949A22: 20,VI.1987, 1 
ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., smykem v nivě řeky. 

10. Agriotes ustulatus (Schaller, 1783) – 5848D9: 20.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5848D14: 
17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 
více ex., poklepem kvetoucí lípy, 5.VII.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 27.VII.1995, 2 ex., 
smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 15.VII.1998, 2 ex., poklepem 
kvetoucí lípy, 2.VII.2000, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.2001, 2 ex., smykem travnatých 
porostů; 5849C25: VII.1975, 12 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 27.VII.1988, 2 ex., na 
květech bodláku v nivě potoka, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 23.VII.1989, 3 
ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 6 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 
5949B3; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 30.VII.1989, 4 
ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

11. Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C24: V.1976, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, IV.1981, 3 ex., smykem 
travnatých porostů, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 2 ex., smykem 
travnatých porostů, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 4 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 2 
ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti; 
5849C25: 9.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 
5949A4: 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949C13: 14.VI.1987, 6 ex., poklepem 
dubu; 5949C14: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949B12, 5949B22: 21.V.1992, 3 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 15.V.1992, 6 
ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., smykem 
v doubravě, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., smykem v doubravě; 
6048D20: 22.VI.2006, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše  ve světelném lapači. 

12. Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 2.V.1993, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese 
podél PR, 9.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 9.VI.1994, 5 ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 20.VI.1994, 12 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
16.V.1997, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 4.V.2008, 5 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce, 10.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 4 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 7.V.2005, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
28.V.2006, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VI.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., poklepem 
buku; 5849C7: 24.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.VI.1991, 1 ex., pod kůrou na 
čerstvém smrkovém pařezu, 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VI.1991, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 
2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C12: 24.IV.1994, 2 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C18: 16.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 
VI.1978, 13 ex., při naletování na stojící odumřelý solitérní dub, IV.1982, 6 ex., pod kůrou položenou 
na trouchnivějící borové pařezy, 20.VII.1986, 2 ex., na starém borovém pařezu, 18.IV.1987, 1 ex., pod 
kůrou padlého dubu, 26.IV.1987, 11 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 
9.V.1987, 8 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 10.IV.1988, více ex., v prosevu 
borového a dubového trouchu, 1.V.1988, více ex., v prosevu borového trouchu, 16.IV.1989, 2 ex., pod 
kůrou odumřelého stojícího dubu, 29.IV.1989, 6 ex., pod kůrou odumřelého stojícího dubu, 20.V.1989, 
2 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem břízy, 24.IV.1992, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 
24.IV.1992, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 3 ex., 
poklepem borovice, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy, 
3.VI.2001, 3 ex., poklepem borovice, 26.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu; 5849C25: 5.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 
VI.1986, 2 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu, 21.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
3.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 9.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., 
poklepem borovice, 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., 
poklepem buku; 5949B6; 5949A4: 8.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A8: 
5.VII.1995, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na lesní 
cestě, 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem 
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kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 2 ex., 
poklepem dubu, 23.IV.1994, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

13. Ampedus brunnicornis [= fontisbellaquei Iablokov–Khnzorjan, 1937] Germar, 1844 – 5849C24: 
9.V.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 4.VI.1993, 1 ex., v prosevu dutiny 
dubu, 8.V.1994, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dutého dubu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem dubu, 
13.V.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.V.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 1 ex., 
pod dřevem položeným k patě solitérního dubu. 

 Kategorie VU 
14. Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) – 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý 

dub, VI.1984, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, 5.V.1985, 1 ex., pod kůrou padlého 
trouchnivějícího dubu, 2.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího dubu, 17.V.1986, pod dřevem 
položeným na trouchnivějící dub, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem 
dubu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VII.1994, 2 ex., 
poklepem dubu, 9.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na 
trouchnivějící dub, 7.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., pod dřevem 
položeným do dutiny dubu;.6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Kategorie VU 
15. Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., v letu v nivě potoka; 

5849C24: V.1974, 2 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, V.1978, 1 ex., pod kůrou 
položenou na padlou trouchnivějící břízu, IV.1982, 1 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící 
břízu, V.1982, 3 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, VII.1984, 1 ex., na padlém 
trouchnivějícím buku, VIII.1984, 2 ex., na padlém trouchnivějícím buku, 21.IV.1985, 2 ex., pod kůrou 
padlého buku, 5.V.1985, 3 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 9.V.1986, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlé 
trouchnivějící břízy, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 21.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 
24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.IV.1989, 
2 ex., v prosevu bukového trouchu, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 11.V.1991, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem 
lípy, 24.IV.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 23.IV.1994, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 
9.IV.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.X.2001, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 
21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A10: 20.V.2003, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem habru. 

 Kategorie EN 
16. Ampedus elongatulus [= glycereus (Herbst, 1784)] (Fabricius, 1787) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., 

poklepem smrku; 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., poklepem lípy; 5849C24: VII.1974, 1 ex., poklepem 
borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu, V.1982, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.1988, 2 
ex., v prosevu borového trouchu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., 
poklepem lípy, 16.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 14.VII.1992, 1 ♀, poklepem lípy, 6.V.1995, 1 ex., 
pod kůrou padlého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 
9.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 
1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.1987, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 3 
ex., poklepem smrku; 5949A4: 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1998, 4 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu,  1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., poklepem 
vrby v nivě řeky; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1983, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 
1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Kategorie NT 
17. Ampedus erythrogonus (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C7: 5.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači 

na kůrovce; 5849D19: II.1983, 3 ex., pod kůrou u paty stojící jedle. 
18. Ampedus melanurus Mulsant & Guillebeau, 1855 – 6048B13: 16.III.1985, (Sv. Bílý lgt). 
 Kategorie CR 
19. Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) – 5849C24: V.1982, 1 ex., pod kůrou položenou na 

trouchnivějící dub, 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící dub, 18.V.1986, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 
8.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., 
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pod dřevem položeným do dutiny dubu, 5.VII.1993, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B2: 17.V.1986, 
1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

20. Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) – 5849C1: 28.V.2006, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese, 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce, 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5849C24: 3.VII.1998, 1 ♀, poklepem kvetoucí 
lípy. 

21. Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) – 5848D4: 17.IV.1994, 5 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 
5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 22.III.1986, 1 ex., v padlém 
trouchnivějícím buku; 5849C13: 18.XI.1989, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 24.IV.1994, 1 ex., 
pod kůrou padlé lípy; 5849C25: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D11: VI.1978, 1 
ex., v padlém trouchnivějícím buku, IV.1980, 5 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 5949A4: 9.V.1986, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem lípy; 5949B11: 15.IV.2007, poklepem 
kvetoucí trnky; 6048B8: V.1983, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Kategorie NT 
22. Ampedus pomorum [= brigittae Bouwer, 1980; robustus Bouwer, 1980; triangulum (Dohrn, 1925)] 

(Herbst, 1784) – 5848D4: 17.IV.1994, 3 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., 
v trouchu padlé borovice v PR; 5849C1: 24.IX.1994, 1 ex., v padlé trouchnivějící olši, 31.V.1998, 1 
ex., poklepem smrku, 20.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 19.IV.2003, 2 ex., v prosevu dutiny 
topolu; 5849C2: 17.VI.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C7: 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 25.VI.1993, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce, 25.VII.1999, 1 ♀, poklepem břízy; 5849C13: 18.XI.1989, 3 ex., v padlém 
trouchnivějícím dubu, 22.VII.2001, 3 ex., poklepem lípy; 5849C18: III.1975, 1 ex., v padlém 
trouchnivějícím habru, 5.II.1995, 1 ex., v padlém trouchnivějícím topolu; 5849C19: 22.II.1990, 1 ex., 
ve starém borovém pařezu; 5849C24: VI.1975, 2 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící 
břízu, III.1976, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, III.1976, 1 ex., v padlé trouchnivějící bříze, 
VI.1978, 4 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 6.VI.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 
3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.V.1985, 2 ex., poklepem dubu, V.1985, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 27.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího buku, 1 ex., pod 
kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 27.IV.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 4.V.1986, 1 
ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VII.1986, 1 
ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
10.VI.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 25.VI.1988, 1 ♂, poklepem dubu, 16.IV.1989, 5 ex., v padlém 
trouchnivějícím dubu, 29.IV.1989, 5 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 17.VII.1989, 1 
♀, v padlém trouchnivějícím buku, 24.II.1990, 3 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 21.IV.1990, 1 ex., 
v padlém trouchnivějícím dubu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.VII.1990, 1 ♀, pod 
kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem lípy, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 2.V.1993, 2 
ex., v padlé trouchnivějící bříze, 23.IV.1994, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 30.IV.1995, 2 ex., 
v padlém trouchnivějícím dubu, 17.VIII.1996, 1 ♀, pod dřevem položeným na dubový pařez, 
12.VII.1997, 1 ♀, poklepem dubu, 15.VII.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 13.V.2000, 1 ex., poklepem 
dubu, 17.VI.2001, 3 ex., poklepem borovice, 27.X.2001, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 
19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 27.IV.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím 
buku, 16.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 26.IV.1987, 1 ex., pod kůrou borovice, 
1.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 30.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně, 20.V.1990, 
2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu; 
5949A4: 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A13: 8.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5949B3; 5949B8; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 6048B3: 1.V.2001, 
2 ex., v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 22.VI.1987, 1 
ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 3 ex., poklepem dubu, 4.IV.1988, 
1 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 19.III.1989, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 
17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 1.VI.1991, 4 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 3 ex., v padlém trouchnivějícím habru, 19.VI.1993, 1 ♀, 
v padlém trouchnivějícím javoru, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., 
poklepem habru, 13.V.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím habru; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu. 

23. Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) – 5849C24: V.1980, více ex., pod dřevem položeným na padlý 
trouchnivějící dub, IV.1982, více ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, V.1984, 17 
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ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 21.IV.1985, 6 ex., pod dřevem položeným na 
padlý trouchnivějící dub, 5.V.1985, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 
27.IV.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 23.V.1986, 3 ex., pod dřevem 
položeným na padlý trouchnivějící dub, 8.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý 
trouchnivějící dub, 20.VII.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 1.V.1987, 6 
ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 10.IV.1988, 2 ex., pod kůrou položenou na 
borové pařezy, 1.V.1988, 2 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící borovici, 1.V.1988, 5 
ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 26.V.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na 
padlý trouchnivějící dub, 2.VI.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 
16.IV.1989, 17 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem 
položeným na padlou trouchnivějící borovici, 29.IV.1989, 8 ex., pod dřevem položeným na padlý 
trouchnivějící dub, 8.V.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub26.V.1989, 5 
ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.1989, 
1 ♀, poklepem dubu, 21.IV.1990, 4 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 
27.VIII.1990, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub 19.VII.1991, 1 ♀, pod dřevem 
položeným na padlý trouchnivějící dub, 9.VIII.1991, 1 ♀, poklepem dubu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 4.VI.1993, 1 
♀, poklepem lípy, 23.IV.1994, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 6.V.1994, 13 
ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 3.VII.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na 
padlý trouchnivějící dub, 4.VIII.1996, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 
3.VII.1998, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem hlohu, 9.IV.2000, 1 ex., pod 
dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 15.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý 
trouchnivějící dub, 13.V.2000, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 17.VI.2001, 2 
ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 21.IV.2002, 2 ex., pod dřevem položeným na 
padlý trouchnivějící dub, 19.V.2002, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 
2.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.V.2009, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5849C25: 14.VII.1985, 1 ♀, poklepem dubu, 9.V.1987, 3 ex., pod dřevem 
položeným na padlý trouchnivějící dub; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý 
trouchnivějící dub, 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu, 17.V.2008, pod dřevem 
položeným na padlý dub; 5949A4: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 31.III.1990, 1 ex., pod 
kameny na teplomilné stráni; 6048B8: 2.V.1987, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící 
dub, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu. 

 Kategorie VU 
24. Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý 

trouchnivějící buk, VI.1980, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, IV.1982, 6 ex., 
pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, V.1982, 5 ex., pod dřevem položeným na padlý 
trouchnivějící buk, 5.V.1985, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 9.V.1986, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, 2 ex., 
poklepem buku, 1.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 20.VII.1986, 1 
ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 20.IV.1987, 2 ex., pod dřevem položeným na 
padlý trouchnivějící buk, 1.V.1987, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 21.V.1988, 3 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící 
habr, 7.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 20.V.1989, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.2000, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5849C25: 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.III.1991, 3 ex., v padlém 
trouchnivějícím buku, 25.V.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; 5949A4: 
6.II.2000, 2 ex., v padlém trouchnivějícím jírovci, 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ♀, poklepem buku; 
6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 2 ♀♀, poklepem kvetoucího hlohu, 
21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu. 

 Kategorie VU 
25. Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 5.VI.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé 

modřínové pařezy; 5849C7: 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: VI.1980, 
4 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, VI.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé 
smrkové pařezy, VII.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 27.IV.1986, 2 ex., v 
trouchnivějícím borovém pařezu, 20.IV.1987, 9 ex., ve starém borovém pařezu, 1.V.1987, 5 ex., pod 
kůrou položenou na staré borové pařezy, 9.V.1987, 6 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 
24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na padlý 
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trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 29.IV.1989, 1 ex., 
pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
26.VI.1992, 1 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borový 
pařez; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5949A20; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
6049A6: 4.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

26. Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese podél PR; 5849C7: 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 
V.1980, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, IV.1981, 3 ex., pod dřevem 
položeným na padlý trouchnivějící buk, V.1982, 3 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící 
borovici, 5.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1986, 2 ex., ve starém borovém pařezu, 
9.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící břízu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem lípy, 
16.IV.1989, 7 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 2 ex., v padlém 
buku, 29.IV.1989, 1 ex., v padlém dubu, 7.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý 
trouchnivějící dub, 17.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 30.IV.1995, 
2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 15.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na 
padlý trouchnivějící dub; 5849C25: 23.IV.1994, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící 
dubu; 5949A4: 8.VI.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 12.V.1993, 1 ex., na metrech 
osikového dříví, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni;  30.IV.2006, ve feromonovém lapači 
na kůrovce, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce. 

 Kategorie NT 
27. Ampedus sinuatus (Germar, 1844) – 5849C24: VI.1982, 1 ex., poklepem borovice; 5948B20: 

20.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., poklepem habru; 5949C13: 
14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17:V.1989, 4 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., 
poklepem dubu. 

 Kategorie VU 
28. Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 16.V.1993, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce 

ve smíšeném lese; 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 9.V.1991, 1 
ex., ♂ ve feromonovém lapači na kůrovce, 29.IV.2001, 1 ♂, poklepem břízy; 5849C12: 8.V.1992, 1 ♂, 
1 ♀, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 16.VI.1990, 1 ♂, ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5849C24: 8.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ♂, poklepem lípy; 5949A10; 
5949A17: 8.VI.1991, 1 ♀, poklepem habru; 6048B4: V.1981, 1 ex., poklepem habru. 

29. Anostirus gracilicollis (Stierlin, 1896) – 5949B11: 15.IV.2007, 1 ex., smykem na údolní cestě na úpatí 
teplomilné doubravy. 

 Kategorie NT 
30. Anostirus purpureus (Poda, 1761) – 5848D5: 23.V.2002, 2 ♀♀, smykem na lesní cestě ve smíšeném 

lese podél PR; 5849C1: 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 2 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: VI.1980, 1 
ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.2001, 1 ex., 
poklepem dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucí 
jabloně, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy ve 
smíšeném lese; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A10: 25.IV.2009, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., 
smykem v nivě potoka; 5949B2: 30.IV.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949B11: 30.V.2004, 1 
ex., poklepem dubu, 3.VI.2006, pod kamenem v teplomilné doubravě; 5949B12; 5949C18: 5.V.2003, 1 
♂, na světlo (I. Novák lgt.); 6048B4: VII.1980, 3 ex., smykem podrostu, V.1981, 1 ex., poklepem lípy, 
V.1982, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 
21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

31. Athous bicolor (Goeze, 1777) – 5849C18: VII.1977, 3 ex., smykem v nivě potoka na vyvýšené ploše 
při okraji lesa, VI.1978, 12 ex., smykem v nivě potoka na vyvýšené ploše při okraji lesa; 5949A4: 
25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

32. Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 
5849C1: 20.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem lípy, 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě 
potoka, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1970, 27 ex., poklepem buku a dubu, 
V.1974, 37 ex., poklepem buku a dubu, VI.1975, 42 ex., poklepem dubu a buku, 16.V.1986, více ex., 
poklepem buku, dubu a borovice, 7.VI.1988, více ex., poklepem borovice, dubu a lípy, 26.VI.1988, více 
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ex., poklepem borovice, dubu a lípy, 25.VII.1988, 3 ex., poklepem borovice, 26.V.1989, více ex., 
poklepem dubu, borovice a kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem břízy, 30.V.1992, 4 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1992, více ex., poklepem dubu, buku, břízy a lípy, 16.V.1997, 2 ex., 
na světlo, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 30.V.1987, více ex., 
poklepem buku, habru, lípy a borovice, 21.V.1995, více ex., poklepem smrku; 5849D21: 24.VII.2001, 1 
ex., na světlo; 5948D5: 17.VI.1990, více ex., poklepem dřevin ve smíšeném lese; 5949A4: 8.V.1989, 3 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1992, více ex., poklepem lípy a kvetoucího hlohu; 5949A10: 
1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru; 5949A22: 
21.V.1992, 4 ex., poklepem křovinatých porostů na teplomilné stráni; 5949A23: 8.VI.1991, 6 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B3: 22.V.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 
30.VII.1989, 6 ex., poklepem habru; 5949B7: 10.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 17.V.1987, více ex., 
poklepem habru a dubu; 5949B8: 23.V.1987, více ex., poklepem habru; 5949C18: 17.VI.2002, 2 ex., na 
světlo (I. Novák lgt.); 6048B3: 15.V.1992, 5 ex., poklepem břehových porostů řeky, 20.VI.1992; 
6048B8: V.1982, 16 ex., poklepem habru, 2.V.1987, 2 ex., poklepem habru, 22.V.1987, více ex., 
poklepem habru a dubu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VII.1987, více ex., 
poklepem dubu, habru a lípy, 18.V.1988, více ex., poklepem habru a dubu, 3.VI.1988, 6 ex., poklepem 
dubu, 17.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 
6.V.1990, 7 ex., poklepem habru a dubu, 24.VI.1990, 20.VI.1992, více ex., poklepem lípy; 6048B9: 
13.V.1986, více ex., poklepem habru a dubu, 22.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu; 6048D2: 
8.V.1988, 3 ex., poklepem modřínu, 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; 6048D6: 8.V.1988, 
více ex., poklepem dubu, 18.V.1989, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu. 

33. Athous subfuscus (O. F. Müller, 1767) – 5848D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 5 ex., smykem ve smíšeném lese, 2.V.1993, smykem na lesní 
cestě podél PR, 9.V.1993, 8 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.VI.1994, 6 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 
20.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.V.1995, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 
31.V.1998, 4 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, více ex., poklepem smrku, 3.V.2009, 2 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 
19.VI.1987, více ex., poklepem buku, 4.VI.1989, více ex., poklepem buku, 5.VII.1996, smykem na 
lesní cestě; 5849C7: 19.V.1988, více ex., poklepem buku, 5.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu a smykem v bučině, 20.VI.1991, 1 ♂, 3 ♀♀, ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 
ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; 5849C11: 16.V.1993; 
5849C12: 23.V.1987, více ex., poklepem buku, 24.VII.1995, smykem na lesní cestě; 5849C13; 
5849C17: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; 
5849C19: 18.VI.2004, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C23; 5849C24: V.1974, více ex., poklepem 
buku a borovice, VI.1976, více ex., poklepem borovice, buku a dubu, 14.VII.1985, 2 ex., poklepem 
borovice, 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, lípy, 
dubu, buku a břízy, 10.VI.1988, více ex., poklepem borovice, 26.VI.1988, více ex., poklepem dubu, 
30.VI.1988, více ex., poklepem dubu, 7.V.1989, více ex., poklepem buku a dubu, 20.V.1989, 6 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 17.VI.1989, více ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 1.VII.1989, 
16.VII.1989, 20.VI.1989, 20.V.1990, poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 3 ex., na světlo, 
30.V.1992, poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, více ex., poklepem borovice a dubu, 4.VI.1993, 7 
ex., na světlo, 5.VII.1993, více ex., poklepem borovice a dubu, 16.V.1997, 6 ex., na světlo, 21.VI.1998, 
6 ex., na světlo, 17.V.2002, 5 ex., na světlo, 4.VI.2002, 11 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo, 
28.VII.2005, více ex., na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: VI.1985, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 23.V.1986, více ex., poklepem buku, 21.V.1995, 12 ex., poklepem smrku, 
30.VII.2008, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 
8.VII.2002, 3 ex., na světlo, 29.IV.2004, 4 ex., na světlo, 9.VI.2004, 6 ex., na světlo; 5948B4: 
15.V.1992, poklepem kvetoucího jeřábu; 5948B20: 20.VI.1987, více ex., poklepem lípy; 5948D5; 
5949A4: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.V.2009, poklepem dubu, 
habru a lípy; 5949A17: 8.VI.1991, poklepem habru; 5949A24: 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu; 
5949B2: 3.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., smykem v bučině, 
22.V.1989; 5949B7; 5949B8: 10.V.1987, 6 ex., poklepem buku a kvetoucí třešně, 17.V.1987, více ex., 
poklepem habru a dubu; 5949B7; 5949B12: 20.V.1988, více ex., poklepem dubu, 10.VII.2001, 
poklepem habru; 5949B22: 21.V.1992, smykem v nivě řeky; 5949C8: 26.V.2002, 3 ex., ve světelném 
lapači; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem dubu; 5949C18: 17.VI.2002, 4 ex., na světlo (I. 
Novák lgt.); 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 2.V.1987, 1 
ex., poklepem hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem 
dubu a habru, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
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11.VI.1989, 6.V.1990, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, 20.VI.1992, 
poklepem lípy; 6048B9: 13.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., 
poklepem buku a habru; 6048D2: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; 6048D6: 18.V.1989, 6 
ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 26.VI.2006, 27.V.2008, 2 ex., 26.VI.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

34. Athous vittatus (Fabricius, 1792) – 5849C6: 19.V.1988, více ex., poklepem buku; 5849C7: 9.VI.1991, 
1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., poklepem lípy; 5849C24: VI.1970, 
V.1974, VI.1976, VI.1978, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, borovice a břízy, 10.VI.1988, 
více ex., poklepem dubu, buku a borovice, 26.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku a borovice, 
16.IV.1989, 2 ex., při kopulaci v trávě, 7.V.1989, více ex., poklepem buku a dubu, 26.V.1989, 
poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, poklepem borovice, 1.VII.1989, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem 
dubu, 30.V.1992, poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, poklepem dubu, 24.IV.1993, 1 ex., v letu; 
5849C25: 16.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 21.V.1995, 19 ex., poklepem smrku, 21.VI.1998, 2 ex., 
na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 16.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, buku a borovice, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.1987, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 8.V.1989, poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A10; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy; 5949A24: 18.V.1988, více ex., 
poklepem kvetoucího jeřábu; 5949B2: 17.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a buku 5949B3: 
30.VI.1987; 5949B12; 5949B22: 21.V.1992, smykem v nivě potoka; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., 
poklepem habru; 5949C18: 17.VI.2002, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 7.VI.1987, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., 
poklepem dubu a habru, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, 21.VI. 1 ♀, poklepem 
dubu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D1; 6048D6: 
8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

35. Athous zebei Bach, 1854 – 5848D4: 27.V.1990, poklepem buku; 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem 
mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6: 19.VI.1987, 1 
ex., poklepem buku, 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 5.VI.1991, 4 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 22.VI.1991, 2 ♂♂, ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.VI.1993, 1 ♀, smykem 
v bučině, 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C12: 27.V.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese, 5849C19: 25.V.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: VI.1978, 5 ex., poklepem 
borovice, 24.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a borovice, 10.VI.1988, 1 ♀, 
poklepem dubu, 26.V.1989, 6.VI.1989, 1.VII.1989, 3 ex., poklepem borovice, 30.V.1992, 7 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 11.VI.1995, 6 ♂♂, 2 ♀♀, poklepem borovice, 
21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 17.V.2002, 3 ex., na světlo, 
4.VI.2002, 2 ♀♀, na světlo, 22.V.2003, 1 ♂, na světlo; 5849C25: 9.VI.1987, 1 ♀, poklepem kvetoucího 
hlohu, 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo, 9.VI.2004, 
1 ♀, na světlo; 5948B20: 20.VI.1987, 2 ♂♂, poklepem buku; 5949A4; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., 
poklepem borovice; 5949B12: 21.V.1988, 2 ♂♂, poklepem kvetoucího hlohu; 5949C13: 14.VI.1987, 
více ex., poklepem habru; 6048B4: 21.VI.1987, 4 ♂♂, poklepem buku a habru; 6048B8: 23.V.1987, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 27.VI.1987, 7 
♂♂, poklepem dubu a habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 3.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 
17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 1 ♀, poklepem dubu; 6048B9: 23.V.1987, 4 
ex., poklepem buku a habru; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 
18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 22.VI.2006, 1 ex., 20.V.2007, 13 ex., 
29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači; 6049A6: 4.V.1990. 

 Kategorie NT 
36. Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) – 5849C24: 12.VII.1997, 1 ♀, poklepem dubu, 1.VI.1997, 

1 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, 1 ♂, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na 
světlo; 5949C18: 5.V.2003, 1 ♂, na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 
6048D20: 17.VIII.2006, 1 ♀, ve světelném lapači. 

 Kategorie VU 
37. Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 4.VI.1993, 4 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 

ex., poklepem dubu; 5949A17: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem habru; 5949A24: 19.IV.1986, 1 ex., (pouze 
krovky) pod kůrou dubu; 6048B8: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem habru. 

 Kategorie NT 
38. Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 – 5849C24: V.1980, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, 1 

ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.VI.1987, 8 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 2 ex., 
poklepem smrku; 5949A4: 9.V.1986, 1 ex., poklepem smrku, 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího 
javoru, 12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na teplomilné 
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stráni, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné 
stráni, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: VI.1980, 2 ex., poklepem dubu, 
7.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 14 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 6 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

39. Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) – 5849C24: V.1982, 2 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 12.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou u paty dubu. 

 Kategorie VU  
40. Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840 – 5848D5: 1.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice ve 

smíšeném lese; 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., poklepem olše ve smíšeném lese; 5849C13: 17.V.1998, 2 
ex., poklepem smrku; 5849C24: VI.1976, 1 ex., poklepem habru, VI.1978, 6 ex., poklepem borovice, 
VI.1980, 4 ex., poklepem smrku, V.1982, 3 ex., poklepem borovice, 1.V.1988, 1 ex., poklepem 
borovice, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným 
k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem 
dubu, 21.IV.1990, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 8.V.1994, 2 ex., pod kůrou položenou do 
dutiny dubu, 15.VII.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 11.VIII.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu, 21.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.VI.2002, 1 ex., 
pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5849C25: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.V.1991, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního 
dubu, 21.V.1995, 12 ex., poklepem smrku; 5949A4: 16.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
12.VIII.1995, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.2001, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949C13: 14.VI.197 3 ex., 
poklepem habru; 6048B8: 27.VI.1987, 4 ex., poklepem dubu a habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 
6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 
3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu. 

41. Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 17.IV.1994, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném 
lese, 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 20.VI.1994, 3 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 4.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice, 3.V.2009, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
10.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5849C2: 7.V.2005, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, 5 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 8.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C12: 6.V.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., poklepem 
smrku; 5849C17: 10.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: VI.1980, 7 ex., poklepem 
borovice, V.1982, 8 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 15.VIII.1986, 2 ex., 
poklepem borovice, 24.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 1.V.1987, 1 ex., 
pod kůrou padlé borovice, 1.V.1988, 6 ex., v prosevu borového trouchu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 
22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 15.IV.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.2000, 1 ex., 
poklepem dubu, 1.IV.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 9.VI.2001, 2 ex., 
poklepem borovice; 5849C25: 21.V.1995, 6 ex., poklepem smrku; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 
23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 
8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 5949B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu;, 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 
15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 
1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

42. Cidnopus pilosus (Leske, 1785) – 5849C24: VI.1973, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VII.1975, 3 
ex., poklepem borovice, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 4 ex., poklepem 
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kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; 
5849C25: 20.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.V.1993, 7 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem 
dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu. 

43. Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) – 5849C24: VII.1982, 1 ♀, na kmeni solitérního dubu, 
25.VI.1988, 1 ♂, poklepem kvetoucí lípy, 27.VI.1992, 1 ♂, poklepem dubu, 23.VI.1999, 1 ♀, poklepem 
dubu, 7.V.2000, 1 ♀, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 6048B8: V.1982, 1 ♂, poklepem 
dubu. 

 Kategorie CR 
44. Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781) – 5848D5: 9.V.1993, 1 ♂, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese 

podél PR, 23.V.2003, 3 ♂♂, smykem na lesní cestě v PR. 
 Poznámka: podhorský až horský druh. 
45. Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 23.V.2003, 7 ex., smykem na lesní cestě ve 

smíšeném lese podél PR; 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 
8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka, 2.VII.1991, 1 
ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13; 5849C24: VI.1975, 12 ex., smykem travnatých 
porostů, V.1976, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1978, 6 ex., smykem travnatých porostů, 
9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů, 21.V.1988, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VI.1988, 1 ♀, 
smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 30.V.1992, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5849C25; 5949A4: 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 1 ♀, 
smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., smykem v nivě potoka; 5949B3: 
22.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky; 
6048B8: 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., smykem travnatých 
porostů. 

46. Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 
9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 
5848D25: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C1: 2.V.1999, 2 ex., poklepem smrku; 
5849C6: 19.VI.1987, více ex., poklepem buku, 19.V.1988, více ex., poklepem buku; 5849C7: 
5.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 5.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
2.V.1999, 4 ex., poklepem borovice, 4.V.2002, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.V.1987, více 
ex., poklepem buku; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., poklepem dubu, 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 
5849C18: 6.V.1987, 2 ex., poklepem lípy, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 
8.VI.2003, 5 ex., 15.VI.2003, 5 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 4.V.2004, 1 ex., 25.V.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 3 
ex., 11.VI.2004, 4 ex., 15.VI.2004, 3 ex., 25.VI.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: V.1974, 
2 ex., poklepem borovice, VI.1976, 3 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem borovice, 
VI.1980, 4 ex., poklepem borovice, 18.IV.1987, 1 ex., pod kamenem na okraji pastviny, 9.V.1987, 2 
ex., poklepem buku, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, břízy, buku, borovice a kvetoucího 
hlohu, 10.VI.1988, více ex., poklepem borovice, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem dubu, 23.IV.1989, 1 ex., 
pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 
8.V.1989, více ex., poklepem lípy, buku a dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
6.VI.1989, více ex., poklepem borovice, buku a dubu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 7 ex., na 
světlo, 10.VII.1991, 8 ♂♂, 3 ♀♀, na světlo, 27.VI.1992, více ex., poklepem lípy a buku, 30.VI.1992, 3 
ex., na světlo, 4.VI.1993, 6 ex., na světlo, 5.VII.1993, 4 ex., na světlo, 3.VI.1994, 5 ex., na světlo, 
6.VII.1994, 4 ex., na světlo, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 17.V.2002, 10 ex., 
na světlo, 4.VI.2002, 14 ex., na světlo, 26.VI.2002, 6 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 
21.VI.2006, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 14.VII.1985, 1 ex., poklepem borovice, 
12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
21.V.1995, 10 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 2 ex., na 
světlo, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; 5948B20: 20.VI.1987, 3 ex., poklepem 
lípy; 5949A4: 9.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A10: 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., poklepem 
habru, 21.VI.1997, 3 ex., poklepem habru; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy; 5949A24: 
18.V.1988, 4 ex., poklepem dubu; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., smykem v bučině, 22.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B7; 5949B8: 4.VII.1987, více 
ex., poklepem habru a dubu; 5949B12: 4.VI.1987, více ex., poklepem habru, 20.V.1988, více ex., 
poklepem dubu a habru; 5949C8: 23.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., 
poklepem habru; 5949C18: 5.V.2003, 3 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 5949C23: 24.V.1993, více ex., 
smykem ve smíšeném lese; 6048B3: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B4: 
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21.VI.1987, 5 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., 
poklepem dubu a habru, 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu, 3.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 
16.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 17.V.1989, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2002, 2 ex., na 
světlo; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem dubu; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 
18.V.1989, více ex., poklepem dubu; 6048D20: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 
1 ex., 5.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 7 ex., 
8.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

47. Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C1: 19.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 5.VI.1991, 1 ex., smykem na lesní 
cestě ve smíšeném lese, 3.VI.1999, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C13: 12.V.1995, 1 ex., ex 
pupe v topolovém trouchu; 5849C18: V.1988, 1 ex., ex pupe v lípovém trouchu, 25.V.2002, 2 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 8 ex., 11.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve 
světelném lapači; 5849C24: VII.1978, 2 ex., poklepem dubu, 23.V.1986, 1 ex., poklepem habru, 
24.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem habru, 
4.VI.2002, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5949A10: 17.V.2002, 2 ♀♀, na světlo; 
5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 
5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., poklepem habru; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve 
světelném lapači; 6048B8: VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 
27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem buku; 6048D20: 15.VI.2006, 
22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.V.2007, 4 ex., 24.V.2007, 3 ex., 31.V.2008, 5 ex., 8.VI.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

48. Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783 – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních 
porostů v PR; 5849C24: 24.V.1988, 3 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 8.V.1989, 
1 ex., poklepem buku, 26.V.1989, 2 ex., poklepem habru, 1.VI.1997, 1 ♀, poklepem habru, 8.V.2009, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., poklepem habru; 5949A4: V.1981, 7 ex., 
poklepem habru; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex., 
poklepem habru; 5949B8: 23.V.1987, 2 ex., poklepem lípy; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem 
habru. 

 Kategorie VU 
49. Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 

24.V.1984, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 
VI.1984, 32 ex., poklepem lípy, 20.V.1990, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 20.V.1989, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 3 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 5 ex., poklepem lípy, 
23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 23 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 11 ex., 
poklepem lípy, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 5949B12: 17.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048B3; 6048B8: 1.VII.1980, 127 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 
27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., 
poklepem dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem dubu, 
27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu. 

50. Elater ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 1758 – 5849C24: 25.VII.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 
6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti. 

 Kategorie CR 
51. Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.VII.2004, 1 ex., smykem na lesní cestě ve 

smíšeném lese podél PR; 5849C7: 18.VII.1991, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 13.VI.1993, 
1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 
5849C18: VI.1976, 2 ex., smykem v nivě potoka, VII.1976, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 
VII.1977, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, VI.1978, 3 ex., na kvetoucím okolíku v nivě 
potoka, 4.VII.1996, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5849C24: 1.VI.2002, 1 ♂, 2 ♀♀, pod 
kameny na bývalém políčku v lese; 5949A4: 18.VI.1994, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 
20.VI.1995, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných 
porostů na břehu přehrady; 5949B12: 20.VII.2008, smykem v nivě Lánského potoka; 6048B3: 
20.VI.1992, 3 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky, 2.VII.1995, 2 ex., 
smykem v nivě řeky; 6048B8: VII.1980, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě řeky. 
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52. Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792) – 5849C24: V.1978, 12 ex., v náplavu potoka; 5948D24: 
VII.1980, 1 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky; 6048B13: IV.1975, 1 ex., na štěrkopísčitém břehu 
potoka. 

 Kategorie EN 
53. Hypoganus inunctus (Panzer, 1794) – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 

21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchých bukových větví; 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., 
poklepem suchých dubových větví, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 17.V.1989, 2 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 2 ex., pod 
kamenem a dřevem v doubravě, 18.V.1996, 2 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B9: 
13.V.1986, 3 ex., poklepem suchých habrových větví, 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových 
větví, 6.V.1995, 1 ex., pod kamenem v doubravě. 

 Kategorie EN 
54. Idolus picipennis (Bach, 1852) – 5849C24: VI.1964, 4 ex., poklepem Cynoglossum sp., 21.V.1988, 

více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 26.V.1989, více ex, poklepem dubu a kvetoucího hlohu; 
5849C25: 9.V.1986, 21 ex., poklepem dubu, 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 
V.1978, 15 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1980, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 
více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 6 
ex., poklepem lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem habru v nivě potoka, 25.V.2008, poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949B8: 22.V.1987, více ex., poklepem dubu, habru a buku; 5949B12: 21.VI.2008, 
poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., poklepem babyky; 6048B4: 
27.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 
více ex., poklepem dubu a habru, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více 
ex., poklepem dubu, buku a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 
26.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více 
ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, více ex., 
poklepem dubu a habru, 21.VI.1991, více ex., poklepem dubu a habru, 1.V.2002, více ex., poklepem 
dubu; 6048B9: 13.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, buku a habru; 6048D6: 18.V.1989, více 
ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

55. Ischnodes sanquinicollis (Panzer, 1793) – 5849C24: 27.VI.1992, 1 ♀, poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 
♂, 1 ♀, poklepem lípy; 5849C25: 17.VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ♂, 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ♀, 
poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ♂, poklepem 
kvetoucího hlohu. 

 Kategorie CR 
56. Lacon querceus (Herbst, 1784) – 5849C24: V.1981, 1 ♂, poklepem dubu, 9.V.1986, 2 ♀♀, pod kůrou 

položenou na padlý dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 9.VII.2000, 
1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 
8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu. 

 Kategorie EN 
57. Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C24: V.1982, 1 ex., pod dřevem položeným do 

severně exponované dutiny solitérního dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., 
poklepem lípy; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., 6.V.1990, 1 ex., vše poklepem dubu na okraji doubravy a 
teplomilné stráně. 

 Kategorie CR 
58. Limonius minutus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: V.1974, poklepem kvetoucího hlohu, VI.1975, 

V.1976, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 1.VII.2008, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A10: 
1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy. 

 Poznámka: od druhu Limonius minutus (Linnaeus, 1758) byl v roce 2007 vyčleněn nový druh Limonius 
poneli Leseigneur & Mertlik, 2007. Na základě revize dostupného sbírkového materiálu byly pro L. 
minutus vyčleněny čtyři záznamy. Pro druh L .poneli byl vyčleněn jeden záznam. Ostatní nálezy 
zaznamenané před rokem 2007 jsou společné pro L minutu a L. poneli. Jedná se o tyto nálezy: 5849C1: 
4.V.2002, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 4.V.2002, 4 ex., smykem v bučině; 
5849C18: 4.VII.1996, 5 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.VII.1985, 6 ex., poklepem borovice, 
30.VIII.1987, 1 ex., poklepem borovice, 16.VII.1988, 7 ex., poklepem dubu, 27.VII.1988, 2 ex., 
poklepem dubu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1989, 1 ex., 
pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.1989, více ex., poklepem dubu a lípy, 
23.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem 
dubu, 27.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 4 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 6 ex., 
poklepem dubu, 22.VII.2000, více ex., poklepem buku, dubu a borovice; 5849C25: 1.V.1988, 1 ex., 
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poklepem borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, buku, lípy, borovice a kvetoucího hlohu, 
7.VI.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, buku a borovice, 25.VI.1988, více ex., poklepem dubu a lípy, 
21.V.1995, 17 ex., poklepem smrku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 8.V.1989, 
více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 8 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem lípy; 5949A10; 5949A17: 8.VI.1991, 
více ex., poklepem habru; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy, 21.V.1992, více ex., poklepem 
dřevin na teplomilné stráni; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949B3: 
22.V.1989, 6 ex., poklepem habru; 5949B6; 5949B7: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu; 
5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých 
porostů; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu a habru; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., 
poklepem dubu; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem křovin a kvetoucího hlohu v nivě řeky; 
6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1987, více ex., 
poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 3 ex., poklepem 
dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem 
dubu a habru, 6.V.1990, 5 ex., poklepem habru, 18.V.1990, více ex., poklepem dubu, habru a 
kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, více ex., poklepem dubu a habru, 16.VII.1991, 7 ex., poklepem dubu, 
24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 20.VI.1992, více ex., poklepem dubu a habru; 
6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048D2: 8.V.1988, 1 
ex., poklepem modřínu, 8.V.1988, 1 ex., poklepem dubu. 

59. Limonius poneli Leseigneur & Mertlik, 2007  – 5849C24: VII.1974, 1 ex., poklepem dubu. 
60. Megapenthes lugens (W. Redtenbacher, 1842) – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího 

hlohu, 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A4: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: V.1983, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 8 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 6.V.1990, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
15.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.  

 Kategorie CR 
61. Melanotus castanipes (Paykull, 1800) – 5848D5: 31.V.2004, 4 ex., na světlo v PR; 5849C1: 

28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 8.VII.2006, 3 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku, 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2004, 1 ex., 15.VI.2004, 2 ex., 
25.VI.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: IV.1980, 2 ex., poklepem dubu, 9.V.1987, 1 ex., 
pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na 
světlo, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 24.IV.1993, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 12.V.1993, 1 ex., v 
prosevu dubového trouchu, 4.VI.1993, 1 ♂, na světlo, 30.VI.1994, 2 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na 
světlo, 30.IV.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.V.1997, 4 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na 
světlo, 23.V.1999, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.V.2002, 5 ex., na světlo, 4.VI.2002, 4 ex., na 
světlo, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 21.VI.2006, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na 
světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 8.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 
30.VII.2008, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 
9.VI.2004, 2 ex., na světlo; 5949A4: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, poklepem 
kvetoucí lípy; 5949A10: 6.V.2003, 3 ex., na světlo; 5949A13: 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 19.IV.1987, 2 ex., pod 
kůrou padlého buku; 5949B4: 24.VII.1988,2 ex., na světlo; 6048B8: V.1974, 1 ex., poklepem dubu, 
V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo, 
30.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.VII.2006, 
24.VII.2006, 27.VII.2006, 8.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 7 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 27.V.2008, 2 ex., 
29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 5 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.  

62. Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 
12.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; 5949A4: 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 1 
ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 10.V.2003, 2 ex., 
poklepem dubu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C18: 5.V.2003, 1 ♂, na 
světlo (I. Novák lgt.); 6048B4; 6048B8: VI.1980, 4 ex., poklepem dubu, V.1982, 13 ex., poklepem 
dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 6 ex., poklepem habru, 16.VI.1988, 1 ex., 
poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 3 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu. 
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 Kategorie VU 
63. Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829) – 5949A4: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu 

v horní partii teplomilné stráně, VI.1984, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné 
stráně, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 12.V.1993, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu v horní partii teplomilné stráně. 

64. Melanotus villosus [= rufipes (Herbst, 1784)] (Fourcroy, 1785) – 5848D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 20.VI.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 20.VI.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 31.V.1998, 
1 ex., poklepem smrku; 5849C6: 22.III.1986, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 10.V.2009, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 28.VI.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
11.VII.2004, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 3.VI.1986, 1 ex., v prosevu dutiny 
buku; 5849C19: 8.VI.2003, 3 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 1 ♀, 4.VI.2004, 2 ex., 10.VII.2004, 
vše ve světelném lapači; 5849C24: VII.1973, 2 ex., poklepem borovice, III.1975, 1 ex., v padlém 
trouchnivějícím smrku, II.1977, 1 ex., v padlém trouchnivějícím smrku, VI.1978, 3 ex., pod kůrou 
položenou na staré borové pařezy, VII.1980, 2 ex., poklepem borovice, 30.VII.1988, 1 ♂, poklepem 
lípy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 10.VII.1991, 1 ♀, na 
světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 11.VIII.2001, 1 ex., na světlo, 
4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849C25: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 
5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., v prosevu březového trouchu; 
5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B4; 6048B8: 28.VI.1991, 1 ex., poklepem 
dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem buku; 6048D2: 8.V.1988, 3 
ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez; 6048D20: 26.VI.2008, 1 ex., ve světelném 
lapači. 

65. Nothodes parvulus (Panzer, 1799) – 5848D24: 21.VI.1996, 2 ex., poklepem dubu; 5849C24: 
17.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice; 5949A17: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem habru, 20.VI.1995, 4 
ex., smykem v nivě potoka, 27.VII.1996, 5 ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; 
5949B7; 5949B8: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 22.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B12: 
25.V.2008, poklepem dubu,  21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 5949C18: 
5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: VI.1980, 7 ex., poklepem dubu a habru, 23.V.1987, 
2 ex., poklepem dubu, 22.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 6 ex., poklepem habru a dubu, 
16.VI.1988, 6 ex., poklepem habru, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem habru, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem 
habru, 21.VI.1991, 5 ex., poklepem habru, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 4 ex., 
poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., 
poklepem dubu. 

66. Paraphotistus impressus (Fabricius, 1792) – 5849C1: 2.V.1999, 1 ♀, poklepem smrku; 5849C2: 
7.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 
5849C24: VII.1977, 1 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 
ex., poklepem borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu. 

 Kategorie VU 
67. Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) – 5849C24: VII.1972, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 3 

ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 
1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1989, 
1 ex., poklepem dubu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 
29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem 
dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

68. Pheletes aeneoniger (De Geer, 1774) – 5848D4: 19.V.1991, 3 ex., poklepem smrku; 5848D5: 
14.VI.1992, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C1: 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C6: 5.VII.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 2.V.1999, 3 ex., poklepem borovice, 
3.VI.1999, více ex., poklepem smrku, 4.V.2002, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.VI.2001, 6 
ex., smykem v bučině; 5849C24: VI.1968, 15 ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a borovice, 
V.1974, 22 ex., poklepem dubu a borovice, VII.1977, 6 ex., poklepem dubu, V.1982, 16 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, dubu, lípy a borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy a buku, 30.VI.1988, 
2 ex., poklepem dubu; 5849C25: 20.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1987, 1 ex., 
poklepem habru, 9.VI.1987, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucí 
jabloně, 20.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2009, poklepem lípy; 
5949A17: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 5 ex., poklepem habru; 5949A23: 
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8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2: 30.IV.1989, 7 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 
5949B3; 5949B7; 5949B8: 22.V.1987, 2 ex., poklepem dubu; 5949B11: 6.VII.2004, smykem 
teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
26.IV.1986, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 26.VI.1988, 12 ex., 
poklepem dubu a habru, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 18.V.1990, 
více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
dubu a habru, 27.V.2001, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 8 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu. 

69. Pheletes quercus (Olivier, 1790) – 5849C24: 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu; 5949B3: 22.V.1989, 
3 ex., poklepem habru; 6048B4: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem dubu; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem 
habru, VII.1980, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, 7 
ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem habru, 11.VI.1989, 4 ex., poklepem dubu a habru, 
18.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 28.VI.1991, 3 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem 
habru, 11.VI.1992, 2 ex., poklepem habru, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., 
poklepem dubu. 

 Kategorie VU 
70. Podeonis acuticornis (Germar, 1824) – 5849C24: VI.1980, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 

17.VI.1989, 1 ♂, pod kůrou položenou k patě solitérního trouchnivějícího dubu, 6.VII.1996, 1 ♂, 
poklepem kvetoucí lípy, 10.VII.2005, 1 ♀, na trávě u paty solitérního dubu, 28.VII.2005, 1 ♂, na světlo. 

 Kategorie CR 
71. Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) – 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 

VII.1982, 22 ex., poklepem habru, V.1982, 16 ex., poklepem habru, 7.VI.1987, 18 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu a habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem lípy, habru a dubu, 10.VII.1987, 4 ex., 
poklepem habru a dubu, 28.V.1988, 6 ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem lípy, 
habru a dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem habru a dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem habru a dubu, 
9.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, více ex., poklepem dubu, habru, lípy a 
kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem lípy a habru, 11.VI.1992, 6 ex., poklepem habru a dubu, 
28.V.1995, 17 ex., poklepem lípy, 25.VI.1995, více ex., poklepem habru, dubu a lípy, 27.V.2001, 3 ex., 
poklepem dubu, 6.VII.2001, 1 ex., poklepem habru; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., poklepem habru, 
24.V.1986, 1 ex., poklepem habru. 

 Kategorie EN 
72. Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835) – 5849C24: VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 

V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 
♂, poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1988, 1 ♀, pod kůrou položenou do dutiny dubu, 29.IV.1989, 2 
ex., v padlém trouchnivějícím buku, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1997, 1 ex., 
poklepem dubu, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 9.VI.1987, 3 ex., v prosevu dutiny 
dubu, 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A10: 1.V.2009, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
VI.1984, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 12 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 14 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

73. Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 5.VII.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C7: 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem 
v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, 67 ex., poklepem dubu, borovice, buku a kvetoucího hlohu, 
14.VII.1985, 7 ex., poklepem borovice a dubu, 8.VI.1986, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.1987, 1 ex., pod 
kůrou položenou k patě solitérní borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, dubu, buku, habru, 
břízy a kvetoucího hlohu, 17.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku, borovice a habru, 30.VI.1988, 3 
ex., poklepem dubu, 25.VII.1988, 6 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, více ex., poklepem dubu, borovice, 
a kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 4 ex., poklepem dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., 
poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 4 ex., poklepem borovice, 
14.VII.1992, 3 ex., poklepem dubu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 22.VII.2000, více ex., poklepem dubu, 
28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 9.VI.1987, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 4 ex., poklepem dubu; 5949A4: 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 2 ex., poklepem lípy, 
6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., 
poklepem svídy, 21.V.1992, více ex., poklepem dřevin na teplomilné stráni; 5949A24: 18.V.1988, 2 
ex., poklepem dubu; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., smykem travnatých porostů, 22.V.1989, 4 ex., 
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poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., poklepem dubu; 5949C14: 14.VI.1987, více 
ex., poklepem habru; 6048B4: 17.V.1997, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: 
VII.1977, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
10.VII.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 
24.VI.1990, 7 ex., poklepem dubu a habru. 

74. Pseudanostirus globicollis (Germar, 1843) – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně 
na teplomilné stráni; 6048B8: IV.1974, 1 ex., pod kůrou starého bukového pařezu, VI.1980, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., v prosevu dubového 
trouchu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 7 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 21.VI.1991, 3 
ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 
1 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 6.V.1995, 4 ex., pod kameny ve vrcholové 
partii doubravy, 28.V.1995, 4 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 18.V.1996, 3 ex., ve 
vrcholové partii doubravy. 

 Kategorie EN 
75. Quasimus minutissimus (Germar, 1817) – 5849C7: 21.VIII.1994, 2 ex., smykem v nivě potoka; 

5849C24: 14.VII.1985, 18 ex., poklepem dubu, 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 12 ex., poklepem lípy, 
23.VII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
27.VII.1995, více ex., poklepem lípy, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 
více ex., poklepem lípy, 12.VIII.1995, 6 ex., poklepem lípy, 17.IX.1995, 6 ex., poklepem lípy, 
5.IX.1999, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 22.V.1987, 3 ex., poklepem dubu; 5949B8: 
4.VII.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., poklepem dubu; 5949B12: 21.VII.2002, 
více ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, více 
ex., poklepem trnky, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B4: 27.VI.1987, více 
ex., poklepem dubu; 6048B8: VIII.1984, 72 ex., poklepem dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 
23.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1985, 43 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, více 
ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 
26.VI.1988, více ex., poklepem habru, 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 19.VII.1989, více ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, více ex., poklepem dubu a 
habru, 20.VI.1992, 14 ex., poklepem dubu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 19.VIII.1995, více ex., 
poklepem dubu a habru, 30.VIII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.2001, 1 ex., poklepem dubu, 
27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

 Kategorie VU 
76. Reitterelater dubius Platia & Cate, 1990 – 5849C24: 8.VII.1991, 5 ♀♀, na světlo, 9.VII.1991, 1 ♀, na 

světlo, 30.VI.1992, 2 ♀♀, mezi 23.15 – 23.30 hod na světlo, 4.VI.1993, 1 ♂, ve 23.00 hod na světlo, 
4.VI.2002, 1 ex., ve 24.00 na světlo, 21.VI.2006, 7 ♂♂, na světlo, 27.VII.2006, 2 ex., na světlo, 
7.VI.2007, 1 ♂, v 0.30 hodin na světlo; 5849C25: 21.VI.1998, 2 ex., mezi 23.00 – 24.00 hod na světlo; 
5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo. 

 Kategorie CR 
77. Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) – 5848D4: 21.V.1991, 2 ex., poklepem smrku; 5849C1: 

2.V.1999, 1 ♀, poklepem smrku; 5849C6: 19.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5849C7: 24.V.1991, 3 
ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: V.1976, 13 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 10.IV.1988, 1 ex., poklepem borovice, 8.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 
4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.V.1991, 1 ex., pod dřevem 
položeným k patě solitérního dubu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1992, 2 ex., 
poklepem dubu, 24.IV.1993, 3 ex., poklepem borovice, 24.IV.1993, 2 ex., pod dřevem u paty 
solitérního dubu, 4.VI.1993, 1 ♀, poklepem lípy; 5849C25: 24.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou 
k patě solitérního dubu, 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 4 ex., poklepem 
smrku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5949A4: 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 27.V.1989, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 18.V.1988, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 6048D1; 6048D6: 7.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

78. Selatosomus latus [= gravidus (Germar, 1843)] (Fabricius, 1801) – 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., 
smykem v nivě řeky; 6048B8: V.1982, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.V.1992, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu. 
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 Kategorie VU 
79. Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve 

smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem na lesní cestě podél PR; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., poklepem 
borovice, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem buku, VI.1980, 4 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VI.1985, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1986, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 
11.VI.1995, 12 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 8 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., 
poklepem borovice, 17.VI.2001, 6 ex., poklepem borovice, 27.VI.2004, více ex., poklepem borovice; 
5849C25: 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 15.V.1992, 2 ex., poklepem dubu. 

80. Stenagostus rhombeus [= villosus (Fourcroy, 1785)] (Olivier, 1790) – 5849C24: 1.VII.1989, 1 ex., 
poklepem lípy, 10.VII.1991, 1 ♂, na světlo, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na 
světlo, 11.VII.2006, 2 ♂, na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 16.VII.2007, 3 ex., na světlo, 
2.VII.2008, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 
5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 8.VII.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 4 ex., na světlo, 
25.VII.2004, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; 
6048B8: 6.VII.2001, 1 ♀, na světlo, 11.VII.2002, 27 ex., na světlo, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; 
6048D20: 14.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 3.VIII.2007, 
27.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači. 

 Kategorie EN 
81. Stenagostus rufus (De Geer, 1774) – 5849C24: 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 

ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo. 
 Kategorie NT 
82. Synaptus filiformis (Fabricius, 1781) – 5849C24: V.1975, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 

18.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem keřových vrbových 
porostů v nivě řeky, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 
ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 7.V.1995, 1 ex., poklepem keřových vrbových 
porostů v nivě řeky. 

83. Zorochros dermestoides [= minimus (Lacordaire, 1835)] (Herbst 1806) – 5948D24: V.1981, 1 ex., na 
štěrkopísčitém břehu řeky, 6.VII.1985, 3 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky; 6048B13: IV.1975, 2 ex., na 
štěrkopísčitém břehu řeky. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Ampedus erythrogonus (P. W. J. Müller, 1821) 
 Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781) 
 Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835) 
 
ELMIDAE 
 

1. Elmis aenea (P. W. J. Müller, 1806) – 5849C24. 
 Skupina A 
2. Limnius volckmari (Panzer, 1793) – 5849C24. 
 Skupina A 

 
ENDOMYCHIDAE 
 

1. Dapsa denticollis (Germar, 1817) – 5849C13: 4.XII.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, 9 
ex., v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena, 8.IV.2006, 1 ex., v 
prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C23: 
26.XI.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 1.VII.1989, 6 ex., v prosevu 
v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 16.VII.1989, 15 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni 
v travnatém porostu, 25.VII.1989, 9 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 
21.IV.1990, 2 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 20.V.1990, 3 ex., v prosevu 
v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 28.VII.1990, 2 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni 
v travnatém porostu, 8.VIII.1991, 1 ex., imaturní poklepem borovice, 4.VI.1993, 1 ex., smykem 
podmáčeného travnatého porostu, 17.IX.1995, 1 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 
23.VIII.1996, 2 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 29.IX.1996, 1 ex., smykem 
podmáčeného travnatého porostu, 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatého porostu, 9.VI.2002, 1 ex., 
smykem travnatého porostu, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu 
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plodnic trsovitých lupenitých hub, 29.VII.2007, pod dřevem v bučině; 5949C3: 7.V.1978, 1 ex., v 
prosevu mechu na okraji lese; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu 
přehrady, 26.1.2008, 1 ex., v prosevu staré trávy na břehu přehrady; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., pod 
dřevem na lesní cestě ve smíšeném lese. 

 Kategorie VU 
2. Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) – 5848D13: 25.X.1992, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 

5849C1: 1.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C17: 18.VI.2005, 4 ex., 
poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 25.IX.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící 
mízu; 5849C18: 23.VIII.1992, 1 ex., na starém pařezu v nivě potoka; 5849C24: 15.VIII.1986, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B10: 16.VII.1991, 1 ex., 
na plísní pokrytém dřevu ve smíšeném lese. 

 Kategorie VU 
3. Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792) – 6048B14: V.1974, 1 ex., pod kůrou padlého stromu 

v suťovém lese. 
 Kategorie EN 
4. Lycoperdina succinata (Linnaeus, 1767) – 5849C24: VI.1973, 2 ex., v pýchavce, 2.II.2002, 1 ex., pod 

kamenem na teplomilné stráni. 
5. Mycetaea subterranea [= hirta (Marsham, 1802)] (Fabricius, 1801) – 5849C18: I.1972, 9 ex., v 

prosevu mraveniště Formica rufa; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny habru; 6048B8: 
17.VIII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B9: 10.I.1998, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica 
sp.. 

6. Mycetina cruciata (Schaller, 1783) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese podél PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 16.V.1997, 1 ex., pod 
dřevem položeným na smrkový pařez; 5849C6: 6.VI.1992, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 
22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 13.VII.1997, 1 ex., smykem na lesní 
cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 
5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny 
lípy, 23.IX.2007, poklepem staré plodnice hřibovité houby; 5849C24: VI.1973, 1 ex., 
poklepem plodnice Piptoporus betulinus, VII.1980, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 
V.1982, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, VI.1985, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 23.V.1986, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, VI.1986, 17 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 13.VIII.1986, 
4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 26.V.1989, 1 
ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus, 3.VI.1997, 4 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub, 7.VI.2007, poklepem plodnice 
Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 26.VIII.2009, 2 ex., v prosevu 
staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 19.VII.2009, 2 ex., poklepem zralé plodnice Hericium 
clathroides; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A10: 18.V.2003, 16 ex., v 
prosevu suché plodnice lupenité houby; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 
27.VII.1996, 2 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 
5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B3: 2.VII.1995, 1 
ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 
6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 16.VI.1988, 1 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1988, 5 
ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VI.1991, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice 
Laetiporus sulphureus, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B9: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice 
Pleurotessp.. 

7. Symbiotes gibberosus (Lucas, 1849) – 5849C24: 1.V.1993, 12 ex., na nezralém aethaliu červené 
hlenky, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, 2 ex., v noci na padlém dubu; 5849C25: 
7.V.1989, 1 ex., v prosevu dubového trouchu u paty dubu; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., pod kůrou 
padlého dubu; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 19.VIII.1995, 1 ex., smykem v 
doubravě. 

 
EROTYLIDAE 
 

1. Dacne bipustulata (Thumberg, 1781) – 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 
31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C6: 22.V.2005, ve feromonovém lapači 
na kůrovce; 5849C7: 22.VI.1991, 8 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 17.VII.1991, 2 ex., poklepem 
plodnice Trametes sp.; 5849C18: 1.V.2005, 2 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa  v nivě 
potoka; 5849C24: VI.1975, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 13.VI.2004, více ex., poklepem 
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suché plodnice Pleurotes sp., 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 10.VI.1988, 1 ex., 
poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 22.VII.1988, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 
22.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.2005, v prosevu 
staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 
6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 2 ex., smykem ve 
svahové habřině; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 22.V.1989, 2 ex., pod 
dřevem položeným na jeden rok staré borové pařezy; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp.; 5949B6; 5949B7; 5949B8: 10.V.1987, 4 ex., poklepem suchého habru, 17.V.1987, 1 ex., 
poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem 
suchého habru; 6048B3: 25.IV.1999, 3 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa; 6048B4: 
24.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 
2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
20.VI.1992, více ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 
5.VIII.1995, 1 ex., imaturní smykem v doubravě; 6048B9: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D6: 
18.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A2: 15.V.1992, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 
6049A7: 11.VI.1989, 5 ex., v prosevu suchých plodnic Pleurotes sp.. 

2. Dacne rufifrons (Fabricius, 1775) – 5849D21: 17.V.2008, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5949B8: 22.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 4.VI.1987, 3 ex., 
poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius. 

3. Triplax aenea (Schaller, 1783) – 5849C6: 9.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Lentinellus cochleatus; 
5849C7: 22.VI.1991, 7 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C13: 16.X.1990, více ex., poklepem 
plodnice Pleurotes sp.; 5849C24: VIII.1976, 27 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 29.V.2004, více 
ex., v prosevu starých plodnic Pleurotes sp., 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes 
sp., 1.VI.1986, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 13.VIII.1986, více ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp., 29.IV.1989, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 8.V.1989, více ex., poklepem 
plodnice Pleurotes sp., 17.VI.1989, více ex., poklepem zaschlých plodnic Pleurotes sp., 30.V.1992, 3 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp..; 5849C25: 
8.V.1989, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem čerstvé 
plodnice Pleurotes sp.; 5949A18: 26.VI.1990, více ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 
5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B2: 17.V.1986, více ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp.; 5949B3: 4.IV.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 3.V.1987, více ex., poklepem 
plodnice Pleurotes sp., 22.V.1989, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B6; 5949B8: 
10.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949C23: 20.VI.1992, více ex., poklepem staré 
plodnice Pleurotes sp.; 6048B8: 20.VI.1992, více ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp.; 
6048B9: 23.V.1987, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, více ex., 
poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D12: 17.X.1992, více ex., poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 
6049A2: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6049A7: 11.VI.1989, více ex., poklepem zaschlé 
plodnice Pleurotes sp.. 

4. Triplax lepida (Faldermann, 1835) – 5849C24: 9.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 
6.VI.1987, 4 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 26.VIII.2009, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
sp.; 5849C25: 27.VI.2009, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5949A4: 12.VI.1987, 16 ex., 
poklepem plodnice Polyporus sp., 23.VI.1996, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 13.VI.1998, 1 
ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 
6048B4: 24.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 6048B8: 6.VII.1985, 1 ex., smykem 
v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus arcularius, 19.VI.1993, 6 ex., poklepem 
plodnice Polyporus brumalis, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě. 

 Kategorie VU 
5. Triplax rufipes (Fabricius, 1775) – 5849C6: 9.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Lentinellus 

cochleatus, 28.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C7: 22.VI.1991, více ex., 
poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C13: 16.X.1990, 8 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 
5849C24: VI.1975, 12 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 9.V.1986, více ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp., 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 20.VII.1986, 4 ex., poklepem 
zaschlé plodnice Pleurotes sp., 13.VIII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 10.VI.1988, 3 ex., 
poklepem plodnice Polyporus brumalis, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 
20.VI.1989, 4 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 1.VII.2001, 3 ex., ve staré plodnici hřibu, 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               138 

 138 

29.V.2004, více ex., v prosevu starých plodnic Pleurotes sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes 
sp.; 5849C25: 30.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 
17.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp., 22.V.1989, více ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., 
poklepem buku; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C23: 20.VI.1992, 6 ex., 
poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 4 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma 
sp.; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp.; 6049A7: 11.VI.1989, 7 ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.. 

6. Triplax russica (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C12: 17.VII.1994, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: VI.1975, 5 ex., poklepem 
plodnice Pleurotes sp., 23.V.1988, 7 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 6.VII.1996, 72 ex., při rojení 
z pod kůry stojící proschlé břízy, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 
28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C25: 30.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 1 ex., 
poklepem plodnice Polyporus brumalis, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 
29.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949A10: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny 
dubu; 5949B2: 17.V.1986, 4 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 22.V.1989, 6 ex., poklepem zaschlé 
plodnice Pleurotes sp.; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 23.IX.1995, 1 
ex., smykem v bučině; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B8: 
20.VI.1992, 2 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě, 
27.V.2001, 2 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.. 

7. Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 – 5848D4: 19.V.1991, 1 ex., na plísní pokrytém dřevu; 5849C1: 
31.V.1998, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 22.V.1993, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem 
plodnice Polyporus sp.; 5849C16: 26.V.1991, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C17: 
19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 5.IV.1974, 6 ex., poklepem 
plodnice Pleurotes sp., 8.V.1989, 1 ex., na plísní pokrytém pařezu, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem 
plodnice Polyporus ciliatus, 23.V.1999, 7 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5849C25: VIII.1984, 
2 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
brumalis, 30.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis; 5948D5: 22.VIII.1992, 3 ex., 
poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B2: 
17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B8: 17.V.1987, 2 ex., poklepem habru; 
5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., poklepem plodnice 
Trametes confragosa; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 19.VI.1993, 3 ex., 
poklepem plodnice Polyporus sp., 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B14: 
19.VII.1986, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Dacne rufifrons (Fabricius, 1775) 
 
EUCINETIDAE 
 

1. Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5949A4: 
21.VI.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni. 

 
EUCNEMIDAE 
 

1. Eucnemis capucina Ahrens, 1812 – 5849C24: VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 1.VII.2001, 1 ex., 
poklepem lípy; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu na okraji teplomilné doubravy, 28.V.1988, 3 
ex., poklepem dubu na okraji teplomilné doubravy, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Kategorie EN 
2. Hylis [= Hypocoelus] cariniceps (Reitter, 1902)  – 6048B8: 11.IX.1993, 1 ex., v teplomilné doubravě 

nalepený na feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.). 
 Kategorie CR 
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3. Hylis [= Hypocoelus] foveicollis (C. G. Thomson, 1874) – 5849C6: 14.VIII.1985, 1 ex., na metrech 
bukového dřeva, 6048B8: 11.IX.1993, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na feromonovém 
plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.). 

 Kategorie EN 
4. Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871) – 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 

27.VI.1999, 1 ♀, poklepem suchého habru. 
 Kategorie CR 
5. Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) – 5949B3: XII.1987, 3 ex., mrtvá imaga v suché 

bukové větvi; 6048D1: V.1989, 1 ex., mrtvý v suché bukové větvi. 
 Kategorie EN 
6. Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761) – 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na starý 

bukový pařez; 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., mrtvý na padlém buku; 5849C24: 30.V.1992, 4 ex., na 
bukových kládách; 5949A4: 12.V.1993, 9 ex., na metru osikového a olšového dřeva; 5949B12: 
17.V.2002, 1 ♂, 2 ♀♀, na metru bukového dřeva; 6048B4: 21.V.1989, 5 ex., na metrech bukového 
dřeva; 6048B9: 24.V.1986, 1 ♂, 1 ♀, poklepem suché bukové větve; 6048B10: 28.V.1995, 15 ex., též 
kopulující na suchých březových kládách; 6049A2: 15.V.1992, 7 ex., na bukových kládách. 

7. Microrhagus [= Dirhagus] pygmaeus (Fabricius, 1792) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem 
habru v teplomilné dubohabřině. 

 Kategorie EN 
 
GEOTRUPIDAE 
 

1. Anoplotrupes [= Geotrupes] stercorosus (Hartmann, 1791) – 5848D14; 5849C1; 5849C6: 8.IX.1995; 
5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C18: 24.VIII.1995; 5849C19; 5849C24: 15.VI.1996; 5849C25: 
3.VII.1994. 

2. Odontaeus armiger (Scopoli, 1772) – 5849C24: 21.VII.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 28.VII.2005, 1 ♂, 
1 ♀, na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 
26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 10 ♂, na světlo, 
18.VI.2002, 1 ♂, na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ♀, na světlo. 

 Kategorie EN 
3. Trypocoris [= Geotrupes] vernalis (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 

5849C12; 5849C18; 5849C19; 5849C24; 5849C25. 
  
GYRINIDAE 
 

1. Gyrinus substriatus Stephens, 1828 – 5849C1; 5849C12; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném 
lapači. 

 Skupina E 
 
HALIPLIDAE 
 

1. Haliplus flavicollis Sturm, 1834 – 5848D5: 29.VIII.1992, 3 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 
5848D16: 11.IX.1992, 2 ex., při břehu rybníka; 5849C1: 3.VIII.2003, více ex., při břehu rybníka. 

 Skupina E 
2. Haliplus fluviatilis Aubé, 1836 – 5848D16: 11.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka. 
 Skupina E 
3. Haliplus heydeni Wehncke, 1875 – 5848D5: 29.VIII.1992, 1 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR, 

26.VII.2003, v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 5849C7: 14.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka; 
5849C13; 5849C18: 22.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 25.V.2002, v tůňce v podmáčené 
olšině; 5949A10: 1.V.2003, bahnitá tůňka v nivě potoka. 

 Skupina E 
4. Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877 – 5849C18: 26.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině. 
 Skupina E 
5. Haliplus laminatus (Schaller, 1783) – 5849C13; 5849C18: IV.1981, 1 ex., při břehu rybníka, 

23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo. 
 Skupina E 
6. Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) – 5949B4: 18.IV.1993, 2 ex., při břehu přehrady. 
 Skupina E 
7. Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) – 5848D5: 29.VIII.1992, 2 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 

5849C1: 3.VIII.2003, při břehu rybníka Horní Kracle. 
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 Skupina E 
 
HELOPHORIDAE 
 

1. Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)  – 5849C11: 11.VI.1994, více ex., v periodické tůňce v nivě 
potoka; 5849C19: 15.VI.2003, 4 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 3.VI.2002, 2 ex., v periodické 
tůňce na pastvině; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné 
tůňce v nivě potoka;  6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

 Skupina E 
2. Helophorus arvernicus Mulsant, 1846 – 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem na bahnitém břehu 

řeky. 
 Skupina A, kategorie NT 
3. Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 

3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 27.IV.1994, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině, 17.V.2002, více ex., na 
světlo, 26.VI.2002, více ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., na světlo, 8.VII.2002, více ex., 
na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5949B12; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem na 
bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
4. Helophorus flavipes Fabricius, 1792 – 5849C24: 3.VI.2001, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině. 
 Skupina E 
5. Helophorus granularis (Linnaeus, 1761) – 5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5949A10: 

1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka. 
 Skupina E 
6. Helophorus griseus Herbst, 1793 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5849C18: 25.V.2002, 2 ex.,v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka. 
 Skupina E 
7. Helophorus minutus Fabricius, 1775 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy. 
 Skupina E 
8. Helophorus nanus Sturm, 1836 – 5849C18: 25.V.2002, 4 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě 

potoka. 
 Skupina A 

 
HETEROCERIDAE 
 

1. Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní 
Kracle; 5849C19: 10.VIII.2003, 3 ex., ve světelném lapači; 5849C24; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 
5849D21: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, 
v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského 
potoka; 5949B12; 6048B3; 6048D20: 26.VI.2006, 17.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 8.VI.2007, 
2 ex., 12.VIII.2007, vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
 
HISTERIDAE 
 

1. Abraeus perpusillus [= globosus (Hoffmann, 1803)] (Marsham, 1802) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v 
prosevu dutiny topolu; 5849C6: 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 22.VI.1991, 2 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným trouchnivějící 
bukový pařez; 5849C12: 23.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 11.IV.1998, 6 ex., ve staré plodnici 
Polyporus squamosus; 5849C13: 8.V.2003, 6 ex., v prosevu lípového trouchu, 19.X.2003, 5 ex., v 
prosevu  starého sena; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 3.X.2004, poklepem 
plodnice Trametes sp., 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C19: 
29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 
XII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 18.V.1986, 4 ex., 
pod kůrou padlého buku, 14.II.1988, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica polyctena, 29.IV.1989, 8 ex., 
pod kůrou padlého dubu, 26.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 2 ex., pod kůrou 
padlého buku, 24.II.1990, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica polyctena, 9.IX.1990, 2 ex., ve staré 
plodnici Polyporus squamosus, 17.VI.1993, 1 ex., v prosevu dutiny buku, 2.IV.2000, 1 ex., pod dřevem 
položeným k patě solitérního dubu, 7.IX.2003, 7 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v 
prosevu starého sena; 5849C25: 20.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 8.V.2008, 



141                                                Výsledky faunistického průzkumu brouků na území CHKO Křivoklátsko 

 

v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 6.V.2003, 4 ex., v prosevu dutiny lípy; 
5949B7: 17.V.1987, 7 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B8; 5949B11: 4.VII.2004, 3 
ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 3 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B3: 1.V.2001, 3 ex., 
v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 19.VI.1993, 2 ex., na nezralém aethaliu hlenek, 21.V.2003, 2 ex., v 
prosevu dutiny dubu. 

2. Acritus minutus (Herbst, 1791) – 5849C24: 7.V.1973, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1978, 3 
ex., pod kůrou padlého dubu, 20.V.1980, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1981, 2 ex., pod kůrou 
padlého buku, 27.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.VII.1986, 3 ex., pod dřevem položeným 
na borový pařez, 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1987, 6 ex., pod kůrou padlého 
buku, 6.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.VI.1998, 
2 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1999, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu 
dutiny dubu, 27.VII.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 
5849C25: 21.V.1988, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849D21: 11.V.2002, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 20.V.2003, 6 ex., pod kůrou padlého 
dubu, 8.V.2004, 2 ex., pod kůrou dubu, 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., 
pod kůrou bukového pařezu; 5949B7: 28.X.1989, 2 ex., pod kůrou padlého javoru; 5949B11: 
4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 4.VII.2004, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 
ex., pod kůrou padlého jasanu; 5949B12: 16.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VIII.2007, pod 
kůrou padlého javoru. 

3. Atholus [= Peranus] bimaculatus (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 10.VI.2007, ve feromonovém lapači 
na kůrovce; 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A10: 
16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena. 

4. Atholus [= Peranus] duodecimstriatus (Schrank, 1781) – 5849C24: VII.1967 1 ex., na kadaveru, 
15.VII.1973, 2 ex., na kadaveru, 16.V.1986, 1 ex., na kadaveru, 20.VII.2001, 2 ex., na vyzrálém 
aethaliu hlenek, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 
1.V.2003, 1 ex., v jelením trusu, 16.IV.2009, více ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, více ex., 
v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 
20.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.  

5. Carcinops pumilio (Erichson, 1834) – 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 
1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě. 

6. Dendrophylus punctatus (Herbst, 1792) – 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, V.1982, 
3 ex., v prosevu dutiny dubu, 5.VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VI.1984, 1 ex., v prosevu dutiny 
dubu, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 
1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1996, 18 ex., v prosevu opuštěného včelýho hnízda v dutině dubu 
po jeho rozlomení, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 
13.VI.2004, 4 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 6.VII.2004, 2 ex., v prosevu 
rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem 
Dendrolasius fuliginosus; 5849C25: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny buku; 5949A10: 20.V.2003, 21 
ex., v prosevu osluněné dutiny dubu; 5949B11: 3.VI.2006, 2 ex., v prosevu u paty dubu; 6048B8: 
11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě. 

7. Dendrophylus pygmaeus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště 
Formica rufa v PR, 4.XII.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. v PR; 5849C1: 4.XI.2006, v 
prosevu mraveniště Formica sp. ve smíšeném lese; 5849C12: 18.XI.2007, v prosevu mraveniště 
Formica rufa; 5849C18: XII.1979, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, II.1982, 7 ex., v prosevu 
mraveniště Formica rufa, 21.II.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 17.II.1988, 4 ex., v 
prosevu mraveniště Formica rufa, 7.I.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: 
4.II.1989, 11 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 23.V.1999, v prosevu mraveniště Formica sp., 
17.XI.2000, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C25: 14.II.1988, 7 ex., v prosevu mraveniště 
Formica sp., 10.IV.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.. 

8. Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 – 5849C24: 30.V.1981, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1988, 1 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1989, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 3.VII.1994, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.VII.1997, 1 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

9. Gnathoncus communis [= schmidti Reitter, 1894] (Marseul, 1862) – 5849C17: 11.XI.2006, 1 ex., 
poklepem staré plodnice Pholiota aurivella. 

10. Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) – 5848D5: 30.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 
5849C24: 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1988, 3 ex., v 
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prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VII.1994, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 20.VIII.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.VII.1997, 1 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 2.VIII.2005, v 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus. 

11. Gnathoncus rotundatus [= nanus (L. G. Scriba, 1790)] (Kugelann, 1792) – 5849C24: 7.V.1973, 1 
ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

12. Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789) – 5949A4: V.1975, 6 ex., v mraveništi u Lasius sp.; 5949B11: 
3.VI.2006, 1 ex., v mraveništi u Dendrolasius fuliginosus; 5949B12: 21.V.2003, 6 ex., v mraveništi u 
Lasius sp.; 6048B8: 26.IV.1986, 3 ex., v mraveništi u Lasius sp., 18.V.1990, 4 ex., v mraveništi u 
Lasius sp., 6.V.1995, 3 ex., v mraveništi u Lasius sp.. 

13. Hister bissexstriatus Fabricius, 1801 – 5949A4: 17.VI.1973, 3 ex., pod kameny na suché údolní louce, 
10.IV.1978, 2 ex., pod kameny na suché údolní louce, IV.1984, 1 ex., pod kameny na suché údolní 
louce. 

14. Hister impressus [= cadaverinus Hoffmann, 1803] Fabricius, 1798 – 5849C2: 8.VII.2006, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 12 ex., na kadaveru; 5849C24: 25.VII.1980, 1 
ex., na kadaveru, 30.VI.1985, 1 ex., na kadaveru; 5849D21: 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus 
sulphureus. 

15. Hister unicolor Linnaeus, 1758 – 5848D5: 29.VI.2004, 4 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 
12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C24: 15.VII.1973, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
12.VII.1980, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 23.VII.1994, 2 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus; 5948D5: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
6048D20: 20.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

16. Margarinotus [= Paralister] carbonarius (Hoffmann, 1803) – 5849C24: VII.1967, 1 ex., na kadaveru, 
9.V.1986, 1 ex., na kadaveru, 23.V.1986, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.VII.1989, 3 ex., ve 
staré plodnici Laetiporus sulphureus, 28.VII.1990, 2 ex., ve staré plodnici Laetipotus sulphureus, 
23.VII.1994, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 17.V.1997, 1 ex., ve staré plodnici 
Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 
12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 24.VI.1990, 2 ex.,v plodnici Laetiporus 
sulphureus, 17.V.1997, 1 ex., smykem v doubravě. 

17. Margarinotus [= Grammostethus] marginatus (Erichson, 1834) – 5849C24: 23.IV.1994, 1 ex., v letu; 
5949A4: 12.V.1993, 1 ex., na metru olšového dřeva. 

18. Margarinotus [= Hister] merdarius (Hoffmann, 1803) – 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., ve staré 
plodnici Laetiporus sulphureus; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 
16.VI.1990, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A4: 20.V.1989, 4 ex., v prosevu dutiny 
javoru; 5949B11: 15.IV.2007, smykem v teplomilné doubravě; 5949B12: 26.VIII.2007, poklepem staré 
plodnice Polyporus squamosus. 

 Kategorie VU 
19. Margarinotus [= Paralister] obscurus (Kugelann, 1792) – 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve 

feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: VII.1967, 1 ex., na kadaveru, 15.VII.1973, 2 ex., v prosevu 
staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

20. Margarinotus [= Paralister] purpurascens (Herbst, 1792) – 5848D13: 3.V.1986, 1 ex., v letu; 
5949A4: 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 22.VIII.2007, 1 ex., pod 
dřevem v kukelní komůrce v nivě Lánského potoka. 

21. Margarinotus [= Hister] striola succicola C. G. Thomson, 1862 – 5848D5: 29.VI.2004, 2 ex., v 
prosevu staré trávy v PR; 5849C2: 8.VII.2006, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 
9.VI.1988, 4 ex., poklepem staré plodnice Lentinellus cochleatus; 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., v 
prosevu zasychající plodnice Polaporus squamosus; 5849C12: 17.VIII.1996, 17 ex., ve staré plodnici 
Polyporus squamosus, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 
22.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus; 5849C18: VII.1974, 2 ex., na kadaveru; 
5849C24: VIII.1976, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus 10.IV.1978, 2 ex., na 
kadaveru, 16.V.1986, 6 ex., na kadaveru, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VII.1989, 4 ex., 
poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 12.VII.1997, 12 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 2 ex., v 
prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice 
Pleurotes sp., 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., 
na kvasící míze, 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949C23: 20.VI.1992, 3 
ex., v prosevu staré plodnice Pleurotes sp.; 6048B4: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem staré plodnice 
Pleurotes sp.; 6048B8: 28.VI.1991, 1 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus. 
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22. Margarinotus [= Paralister] ventralis (Marseul, 1854) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem 
mokřadních porostů v PR; 5849C24: VII.1967, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.2002, 1 ex., v 
prosevu dutiny dubu. 

23. Myrmetes paykulli [= piceus (Paykull, 1811)] Kanaar, 1979 – 5849C18: XII.1979, 6 ex., v prosevu 
mraveniště Formica rufa. 

24. Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) – 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma 
applanatum; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem 
položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VII.1967, 1 ex., pod kůrou padlého buku, IX.1970, 1 ex., 
pod kůrou padlého buku, V.1974, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.VIII.1982, 1 ex., pod kůrou 
padlého buku, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 
22.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 20.IV.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště 
Formica polyctena, 6.VI.1987, 3 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.V.1988, 1 ex., v prosevu 
dubového trouchu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1989, 3 ex., pod 
kůrou padlého buku, 21.IV.1990, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu, 13.VI.2004, 2 ex., v 
prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice 
Pleurotes sp., 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IX.2005, v prosevu u 
paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.IV.2007, poklepem 
plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 9.IX.1990, 4 ex., v prosevu bukového trouchu; 5849D21: 
11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího 
dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B2: 2 ex., na rok starém 
bukovém pařezu; 5949B7: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B11: 
3.VI.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 5 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 
4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 19.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 4 ex., 
pod kůrou padlého buku, 20.VI.1992, 4 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp.; 6048B9: 
13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 6048B19: 11.IX.2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048D6: 
18.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A7: 11.VI.1989, 3 ex., v prosevu zaschlých plodnic 
Pleurotes sp.. 

25. Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1792) – 5848D24: 25.III.1990, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 
5849C7: 5.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 1 ex., pod 
dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 21.IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlé borovice, 
26.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvé smrkové pařezy, 6.IX.1991, 4 ex., pod dřevem 
s plísní položeným na borové pařezy. 

26. Platysoma compressum (Herbst, 1783) – 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 
5848D14: 21.IX.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 23.V.1987, 7 ex., pod kůrou padlého 
buku; 5849C7: 20.VII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, 5 ex., pod kůrou 
padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: VII.1967, 2 ex., pod 
kůrou padlého buku, X.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 7.V.1973, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 
21.IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1988, 3 
ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem 
suché plodnice Pleurotes sp., 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 5849C25: 9.V.1987, 2 ex., pod kůrou 
padlého buku, 21.V.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 19.IX.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlé osiky; 
5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949A20: 26.VIII.1989, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 
5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B6; 5949B7: 
9.V.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5949B12: 16.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B4: 29.VII.1978, 6 ex., pod kůrou padlého 
buku, 16.VII.1991, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 
5.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B9: 13.V.1986, 
1 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B13: 4.V.1974, 7 ex., 
pod kůrou padlého buku; 6049A7: 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice. 

27. Platysoma [= Cylister) ferrugineum [= angustatus (Hoffmann, 1803)] (Thunberg, 1794) – 5849C1: 
16.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C7: 5.VI.1991, 8 ex., pod 
dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., pod dřevem položeným na 
čerstvé borové pařezy, 6.VI.1980, 4 ex., pod kůrou padlé borovice, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého 
smrku, 26.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého smrku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého smrku; 
6048B4: 8.VII.1980, 2 ex., pod kůrou padlého dubu. 

28. Platysoma [= Cylister] lineare (Erichson, 1834) – 5849C24: 13.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlé 
borovice, 26.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého smrku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého smrku, 
11.VI.1995, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.VII.2001, 1 ex., pod kůrou padlé borovice. 
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29. Platysoma [= Eurylister] minor (Rossi, 1792) – 5848D5: 10.VI.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce ve smíšeném lese; 5849C6: 23.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 20.VI.1991, 1 
ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: VII.1967, 3 ex., pod kůrou padlého 
buku, IX.1970, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 7.V.1973, 13 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IV.1985, 
2 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VI.1986, 3 
ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 20.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 19.IX.1990, 4 
ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1999, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 8.V.2009, pod kůrou padlého 
buku; 5849C25: 21.V.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 
5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B8: 29.VIII.1987, 
1 ex., pod kůrou padlého buku. 

30. Plegaderus caesus (Herbst, 1792) – 5849C7: 19.V.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé 
smrkové pařezy, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 
9.VII.2005, 1 ex., na kvasící míze; 5849C24: V.1980, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 2 ex., 
pod kůrou padlé lípy, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem 
položeným na mraveniště Formica sp., 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A10: 20.V.2003, 
4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B8, 5949B11: 1.VII.2004, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 
30.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 
24.IV.1988, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 24.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice Laetiporus 
sulphureus. 

31. Plegaderus dissectus Erichson, 1839 – 5849C13: 8.V.2003, 3 ex., v prosevu lípového trouchu; 
5849C24: 20.V.1980, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 12.V.1981, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 
20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 4 
ex., pod kůrou padlého dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 9.IX.1990, 2 ex., v 
prosevu bukového trouchu; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949C23: 20.VI.1992, 
3 ex., poklepem plísní pokrytého dřeva na zemi; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 
24.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 9.V.1990, 2 ex., pod kůrou padlého buku. 

 Kategorie VU 
32. Plegaderus saucius Erichson, 1834 – 5849C24: 21.IV.1985, 47 ex., pod kůrou padlé borovice 

společně se 160 ex., Corticeus [= Hypophloeus] longulus a 24 ex., Plegaderus vulneratus; 6049A7: 
19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice. 

               Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 
33. Plegaderus vulneratus (Panzer, 1792) – 5848D24: 25.III.1990, 17 ex., pod kůrou padlé borovice; 

5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., . pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C7: 5.VI.1991, 2 
ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 6 ex., pod dřevem položeným na 
čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 21.IV.1985, 24 ex., pod kůrou padlé borovice, IX.1972, 3 ex., pod 
kůrou padlé borovice, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 
17.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 3.VIII.1997, 1 ex., pod kůrou 
padlé borovice; 5949A20: 26.VIII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 6049A7: 19.VII.1989, 3 ex., 
pod kůrou padlé borovice. 

34. Saprinus planiusculus [= cuspidatus Ihssen, 1949] Motschulsky, 1849 – 5849C2: 8.VII.2006, 7 ex., 
ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 2 ex., na kadaveru; 5849C23: 25.VII.1980, 26 
ex., na kadaveru. 

35. Saprinus semistriatus (L. G. Scriba, 1790) – 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5849C18: VII.1974, 4 ex., na kadaveru; 5849C24: 30.VI.1985, 1 ex., na kadaveru; 6048B3: 
29.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na bahnitém břehu řeky. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 
 Gnathoncus communis [= schmidti Reitter, 1894] (Marseul, 1862) 
 Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) 
 Gnathoncus rotundatus [= nanus (L. G. Scriba, 1790)] (Kugelann, 1792) 
 Hister bissexstriatus Fabricius, 1801 
              Plegaderus saucius Erichson, 1834 
 
HOMALISIDAE 
 

1. Omalysus fontisbellaquei (Geoffroy, 1762) – 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C25: 13.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve 
svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 25.V.2008, smykem 
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v dubohabřině; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem 
v suťovém lese, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě. 

 
HYDRAENIDAE 
 

1. Hydraena britteni Joy, 1907 – 5849C19: 7.IV.1996, 7 ex., v bahnité tůňce v podmáčené olšině. 
 Skupina A 
2. Hydraena excisa Kiesenwetter, 1894 – 5849C24: 9.VII.2000, 2 ex., v periodické tůňce na pastvině. 
 Skupina A 
3. Hydraena gracilis gracilis Germar, 1824 – 5849C24: 9.VII.2000, 1 ex., v periodické tůňce na 

pastvině; 5949A4: 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava. 
 Skupina E 
4. Hydraena melas Dalla Torre, 1877 – 5848D5: 26.VII.2003, v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, 

v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 
5849C24: 26.VIII.1993, 3 ex., v periodické tůňce na pastvině, 9.VII.2000, 2 ex., v periodické tůňce na 
pastvině; 5949A4: 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava. 

 Skupina E 
5. Hydraena riparia Kugellan, 1794 – 5849C18: 12.IV.2004, v prosevu starého sena u krmelce, 

23.IV.2005, smykem v nivě potoka Klíčava; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu tlejícího listí v úžlabině 
doubravy. 

 Skupina E 
6. Limnebius crinifer (Rey, 1885) – 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině. 
 Skupina A 
7. Limnebius papposus Mulsant, 1844 – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem břehových porostů 

rybníka. 
 Skupina A 
8. Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) – 5848D5: 26.VII.2003, v zatopeném vývratu v PR; 

5849C19: 7.IV.1996, 1 ex., v bahnité tůňce v podmáčené olšině; 5949A4: 11.VIII.2000, 1 ex., v 
prosevu zarostlého kamenitého břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých 
břehů potoka Klíčava; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 
6048D20: 31.VII.2006, ve světelném lapači. 

 Skupina E 
 
HYDROCHIDAE 
 

1. Hydrochus crenatus [= carinatus Germar, 1824] (Fabricius, 1792) – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., 
smykem zarostlého bahnitého břehu rybníka, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo. 

 Skupina E 
 
HYDROPHILIDAE 
 

1. Anacaena globulus (Paykull, 1798) – 5848D5: 26.IV.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních 
porostech v PR, 19.VII.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 26.VII.2003, 
více ex., v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, více ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 
9.IV.2005, více ex., v příležitostní tůňce ve smíšeném lese, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů 
v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji 
podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 3.VIII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 15.V.2005, 
v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C17: 24.VIII.2008, prohrabáváním břehů 
potůčku Na Loužku; 5849C18: 6.IX.2008, 3 ex., mezi vodní vegetací na pomale tekoucím úseku 
Klíčovského potoka; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka, 
5.VI.2005, čeřením kamenitopísčitých břehů potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním 
porostu; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 
16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u 
přehrady. 

 Skupina E 
2. Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – 5949B12: 19.IV.2004, 1 ex., v prosevu detritu na břehu 

přehrady. 
 Skupina E 
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3. Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – 5848D5: 30.III.2003, více ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 
prameni Klíčavy, 26.IV.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 26.VII.2003, 
více ex., v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, více ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 
24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., 
prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých 
okrajů rybníka; 5849C7; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 
18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 
17.VII.2002, 6 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 
8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty 
rybníka; 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu 
potoka; 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině 
přítoku Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina E 
4. Cercyon analis (Paykull, 1798) – 5848D5: 31.VIII.2004, 6 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 

4 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu  starého sena; 5849C18: 
29.III.2003, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849C19: 6.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
3.VI.1994, 2 ex., v dančím trusu, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 9.VI.2002, 3 ex., v dančím trusu; 
5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 4 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 
1 ex., na světlo; 5949C8: 25.VIII.2002, 3 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na 
bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
5. Cercyon bifenestratus Küster, 1851 – 5849C24; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 

1.VI.2002, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 
28.VI.2003, 2 ex., na světlo, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 6 ex., na světlo; 
6048B3. 

 Skupina A 
6. Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 

30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI.2004, 6 ex., prošlapáváním 
mokřadních porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a 
v prosevu v podmáčené olšině na přítoku, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka, 
5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka. 

 Skupina E 
7. Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., v koňském trusu; 5849C19: 

17.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 2.II.2002, více ex., v prosevu starého sena, 
17.V.2002, 2 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 
5949A10: 16.V.2004, více ex., v jelením trusu; 5949B8: 19.III.1994, 1 ex., v jelením trusu; 6048B3: 
12.VII.2003, 4 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 12.VIII.2007, ve světelném lapači. 

 Skupina E 
8. Cercyon impressus (Sturm, 1807) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 

6.VII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 29.IX.1996, 7 ex., v dančím trusu, 3.VIII.1997, 4 ex., v dančím trusu, 
1.X.2000, 3 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 2 ex., v dančím trusu; 5949C8: 18.VIII.2002, 2 ex., ve 
světelném lapači; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 16.V.2004, více ex., v jelením trusu. 

 Skupina E 
9. Cercyon laminatus Sharp, 1873 – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 

ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 3.VII.1994, 3 ex., 21.VI.1998, 1 ex., 4.VI.2002, 3 ex., 
28.VII.2005, více ex., 21.VI.2006, 1 ex., 11.VII.2006, 2 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 28.VII.2008, 1 ex., vše 
na světlo, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 3.IX.2004, 3 ex., na světlo; 5849D21: 
18.VI.2002, 4 ex., 8.VII.2002, 12 ex., 29.VII.2002, 12 ex., vše na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 2 ex., na 
světlo; 5949C8: 16.VI.2002, 1 ex., 7.VII.2002, 6 ex., 18.VIII.2002, 2 ex., 25.VIII.2002, 2 ex., vše ve 
světelném lapači; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., 5.V.2003, 1 ex., vše na světlo (I. Novák lgt.); 6048D20: 
17.VIII.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 20.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

 Skupina E 
10. Cercyon lateralis (Marsham, 1802) – 5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 

5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C12: 17.VIII.1996, 4 ex., na staré plodnici 
Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C19: 
11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše 
ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 5 ex., na světlo, 
20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 10.VII.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949C8: 
7.VII.2002, 1 ex., 28.VII.2002, 5 ex., 14.VIII.2002, 2 ex., 25.VIII.2002, 1 ex., vše ve světelném lapači; 
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6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 12.VI.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 
ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
11. Cercyon marinus C. G. Thomson, 1853 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů 

v PR; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 3.VII.1994, 3 ex., na 
světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 
29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 21 ex., na světlo. 

 Skupina E 
12. Cercyon nigriceps (Marsham, 1802) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 3 ex., 

v dančím trusu; 5949C8: 14.VIII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 1 ex., 25.VIII.2002, 1 ex., vše ve světelném 
lapači. 

 Skupina E, kategorie VU 
13. Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina E 
14. Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 

6.VII.1997, 2 ex., v dančím trusu, 12.VII.1997, 4 ex., v dančím trusu; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu 
vysoké zvěře. 

 Skupina E 
15. Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) – 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 

5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo, 23.VIII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 12.VII.1997, 3 ex., 
v dančím trusu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo, 13.VII.2002, 4 ex., na světlo; 
5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, více ex., na 
světlo; 5949B12: 20.VII.2001, 14 ex., na světlo; 5949C8: 26.V.2002, 3 ex., ve světelném lapači; 
6048D20: 27.VII.2006, 12.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
16. Cercyon terminatus (Marsham, 1802) – 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex smykem na teplomilné stráni; 

6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky. 
 Skupina E 
17. Cercyon tristis (Illiger, 1801) – 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 

18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 20.VI.2005, 
prošlapáváním bahnitého mokřadního porostu. 

 Skupina A 
18. Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 

5849C19: 11.V.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 17.VIII.2003, 
2 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači, 14.VI.2005, více ex., ve světelném 
lapači; 5849C24: 3.VI.1994, 3 ex., v dančím trusu, 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 16.V.1996, 13 ex., na 
světlo, 20.VIII.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na 
světlo, 8.VII.2002, 6 ex., na světlo, 29.VII.2002, 5 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 
23.VII.2004, více ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 3 ex., na světlo; 5949C8: 7.VII.2002, 7 ex., 
28.VII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 1 ex., 25.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; 6048D20: 
8.V.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
19. Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) – 5849C12: 28.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici Polyporus 

squamosus; 5849C24: 17.VII.2002, 5 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na 
zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., imaturní v prosevu mokřadního detritu 
v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 15.IV.2007, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady. 

 Skupina E 
20. Chaetarthria sp. (Herbst, 1797) – 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů; 5949B11: 

6.VII.2004, více ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 
více ex., na písčitokamenitém břehu přehrady. 

21. Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji 
podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 2.V.1999, více ex., 
smykem břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 
15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 2.V.1999, 3 ex., 
smykem břehových porostů rybníka, 3.VI.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 29.IV.2001, 
1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., na zarostlém 
bahnitém břehu rybníka, 18.VI.2002, 2 ex., smykem zarostlého bahnitého břehu, 8.VII.2003, 1 ex., na 
zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 11.VIII.2000, 6 ex., na zarostlém kamenmitém břehu 
přítoku Klíčavy; 5949A10: 1.V.2003, 3 ex., v přechodné tůňce na pastvině, 16.V.2004, 1 ex., smykem 
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mokřadních porostů, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 15.IV.2007, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady, 
21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., prošlapáváním mokřadního 
porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2009, prošlapáváním 
kamenitopísčitého břehu přehrady. 

 Skupina E 
22. Cryptopleurum crenatum (Panzer, 1794) – 5849C24: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo. 
 Skupina A, kategorie VU 
23. Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) – 5848D5: 19.IX.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; 

5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VIII.1997, 12 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VI.2002, více ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, více ex., v 
prosevu starého sena, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2002, 2 ex., na 
světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, 6 ex., v prosevu tlejícího sena, 
25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 27.IV.2003, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949C8: 
7.VII.2002, 1 ex., 25.VIII.2003, 4 ex., vše ve světelném lapači; 6048B3: 12.VII.2003, více ex., v 
prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
24. Cryptopleurum subtile (Sharp, 1884) – 5949C8: 25.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 

12.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky. 
 Skupina E 
25. Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) – 5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5849C25: 

26.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo. 
 Skupina E 
26. Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo. 
 Skupina A 
27. Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) – 5849C24: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 16.V.1997, 1 ex., na 

světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., 
na světlo, 7.VIII.2004, 2 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 6 ex., na světlo. 

 Skupina A 
28. Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy;  5949B12: 24.VII.2002, více ex., na světlo. 
 Skupina E 
29. Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) – 5849C24: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., 

na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 7 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2004, 3 
ex., na světlo; 5949A10: 6.V.2003, 3 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2002, 4 ex., na světlo; 6048D20: 
17.VII.2006, ve světelném lapači. 

 Skupina A 
30. Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – 5849C24: 7.VI.2003, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na 

světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo;  5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 
ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo. 

 Skupina E 
31. Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) – 5849C7; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 

18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 2 ex., na světlo. 
 Skupina E 
32. Helochares obscurus Müller, 1776 – 5848D5: 26.IV.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na 

prameni Klíčavy; 5848D16; 5849C18: 25.V.2002, 3 ex., v tůňce v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 
1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; 
5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, 24.VII.2006, vše ve světelném lapači. 

 Skupina E 
33. Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 29.III.2003, 2 ex., prošlapáváním zarostlého 

podmáčeného břehu potoka v PR, 26.IV.2003, 4 ex., prošlapáváním zarostlého podmáčeného břehu 
potoka v PR, 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., 
smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo, 27.IV.1996, 12 ex., 
v periodické tůňce na pastvině, 13.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na 
světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 
8.VII.2002, 9 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 
1.VII.2008, na světlo; 5949A10. 

 Skupina E 
34. Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2003, 4 ex., v periodické tůňce na pastvině 

v nivě potoka. 
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 Skupina E 
35. Hydrochara flavipes (Steven, 1808) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině v nivě 

potoka. 
 Skupina A 
36. Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) – 5949A10: 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého 

mokřadního porostu. 
 Skupina A 
37. Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – 5849C12: 28.VII.2001, 3 ex., prošlapáváním mokřadního 

porostu při břehu rybníka; 5849D21: 27.VII.2005, prošlapáváním mokřadního porostu při břehu 
rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 3 ex., v periodické tůňce v nivě potoka, 1.V.2003, více ex., 
prošlapáváním mokřadního porostu při břehu zadržovací nádrže, 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého 
mokřadního porostu; 5949B4: 1.IX.1996, 3 ex., při břehu rybníka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., 
prošlapáváním mokřadního porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, 
v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., prošlapáváním mokřadního porostu při 
břehu přehrady na přítoku Lánského potoka. 

 Skupina E 
38. Laccobius striatulus (Fabricius, 1801) – 5949A4:  5.VI.2005, 1 ex., čeřením kamenitopísčitých břehů 

potoka. 
 Skupina E 
39. Megasternum concinnum [= obscurum (Marsham, 1802)] (Marsham, 1802) – 5848D5: 14.IX.2003, 

2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 
11.IV.2004, 3 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR, 
24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C6: 5.X.1996, 1 ex., smykem na 
lesní cestě, 30.VIII.1999, více než 100 ex., v prosevu staré trávy; 5849C11: 6.IX.1995, 1 ex., smykem 
na lesní cestě, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 17.VIII.1996, 2 ex., v prosevu 
staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C17: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice 
Meripilus giganteus, 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 29.III.2003, 3 ex., v prosevu starého 
sena; 5849C19: 22.VII.2000, 1 ex., smykem v podmáčené olšině, 29.IX.2002, 4 ex., v prosevu starého 
sena; 5849C24: 20.VII.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 3.VIII.1997, 2 ex., v trusu vysoké 
zvěře, 21.IX.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 17.VI.2001, 6 ex., v prosevu staré 
trávy na pastvině, 17.VII.2002, více ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého 
sena, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice 
Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 
16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7: 26.VIII.2007, 
v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku 
Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 25.IV.1999, 1 ex., 
smykem v nivě řeky; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.  

 Skupina E 
40. Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 – 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., v dančím trusu, 

31.VIII.1997, 7 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 1 ex., v dančím trusu, 10.VII.2005, v trusu vysoké 
zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 
2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 28.IX.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

 Skupina E 
41. Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 

20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 2 
ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky. 

 Skupina A 
42. Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 

16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 
1.V.2002, 4 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky. 

 Skupina E 
43. Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 

5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina E 

 
KATERETIDAE 
 

1. Brachypterolus linariae (Stephens, 1830) – 5849C12: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na 
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teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., 
smykem v doubravě, 23.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu. 

2. Brachypterolus vestitus Kiesenwetter, 1850 – 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni.  

               Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 
3. Brachypterus glaber Stephens, 1832 – 5849C13: 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A4: 

17.VIII.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku na úpatí teplomilné stráně. 
4. Brachypterus urticae (Fabricius, 1792) – 5848D5: 14.VI.1992, 16.VII.1996; 5849C1: 32.V.1998; 

5849C6: 5.VII.1996; 5849C7: 24.VI.1995, 3.X.1996; 5849C11: 5.VII.1996, 22.VIII.1996; 5849C12: 
24.VII.1995; 5849C13; 5849C14: 19.VIII.1990; 5849C17: 26.IV.1998; 5849C18: 20.VII.1986, 
poklepem kvetoucí lípy, 13.VIII.1986, 5.VII.1987, 18.VIII.1990, 17.VIII.1994, 3.IX.1995, 
27.VIII.1995; 5849C19: 17.IX.1995; 5849C23: 17.VIII.1994; 5849C24: 23.V.1986, poklepem 
kvetoucího hlohu, 22.VI.1986, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 26.V.1989, 
1.VII.1989, 27.VI.1992, 20.VII.1995; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A4: 12.VIII.1995; 5949A10: 16.V.2004; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995, 
21.VI.1997; 5949A23: 26.VI.1990; 5949A24: 1.VI.1991; 5949B3; 5949B7: 21.VII.2003; 5949B12, 
6048B3: 1.VII.1987, 20.VI.1992, 24.V.1999; 6048B4: 24.V.1986, poklepem kvetoucího hlohu; 
6048B8: 27.VI.1987, 11.VI.1989, 24.VI.1990, 21.VI.1991. 

 Poznámka: mimo uvedené způsoby sběru se vždy jednalo o smyk podrostu, často prostoupeného 
kopřivami, často ve větším množství ex. 

5. Heterhelus scutellaris (Heer, 1841) – 5848D5: 2.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus 
racemosus; 5849C7: 7.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus, 4.V.1996, více 
ex., poklepem ještě nerozkvetlého Sambucus racemosus; 5849C12: 8.V.1992, více ex., poklepem 
kvetoucího Sambucus racemosus; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995, více ex., smykem kvetoucích ostřic 
v nivě potoka 5849C19: 21.V.1995, smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1988, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus; 
5849C25; 5949A4: 21.V.1995, smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., 
smykem v doubravě, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus. 

6. Kateretes pedicularius (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 3 ex., smykem břehových 
porostů rybníka. 

7. Kateretes pusillus (Thumberg, 1794) – 5848D5: 9.V.1993, 26.VII.1996; 5849C1: 22.V.1995, 
2.V.1999; 5849C7: 16.V.1993, 2.V.1999, 29.IV.2001, 4.V.2002; 5849C12: 16.V.1993; 5849C13: 
16.V.1993, 4.V.1996, 17.V.1998, 18.IV.1999; 5849C17: 26.IV.1998, 5849C18: 26.V.1986; 5849C19: 
21.V.1995; 5849C24: 16.VII.1989, poklepem kvetoucí lípy, 12.V.1993, 3.VII.1994, 1.VI.1997, 
10.VII.2003, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.V.1995; 5949A4: 20.V.1990, 21.V.1995; 5949A10: 
15.V.2004; 5949B4: 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; 5949B22: 21.V.1992. 

 Poznámka: mimo uvedené způsoby sběru se vždy jednalo o smyk mokřadních porostů prostoupených 
ostřicí v nivě potoka a na břehu rybníků, často ve větším množství ex. 

8. Kateretes rufilabris (Latreille, 1807) – 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 
18.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
              Brachypterolus vestitus Kiesenwetter, 1850 
 
LAMPYRIDAE 
 

1. Lamprohiza splendidula (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 3.VII.1994, 4 ex., na světlo, 26.VI.2002, 3 ex., 
na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo. 

2. Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na 
světlo; 5949A10: 20.V.2003, 3 ex., na světlo. 

 
LATRIDIIDAE 
 

1. Aridius nodifer (Westwood, 1839) – 5848D5: 14.VI.1992, 6 ex., na plísní pokrytém metru březového 
dřeva na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 21.VIII.2004, 3 ex., v 
prosevu staré trávy v PR; 5849C6: 5.VI.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na modřínové pařezy, 
6.VI.1992, 3 ex., na čerstvě přeraženém smrku mezi prasklinami dřeva; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., 
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poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VII.1991, 6 ex., poklepem plodnice Ganoderma 
applanatum, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C12: 14.IX.1992, více 
ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 14.X.1990, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus badius, 
22.VII.2001, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 19.10. 2003 
6 ex., v prosevu  sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C14: 19.VIII.1990, 2 ex., pod 
kůrou padlého buku; 5849C17: 29.VIII.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 29.VI.2008, pod dřevem 
položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., smykem na polní cestě; 5849C19: 
7.IV.1995, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 5849C20: 6.IV.1991, 3 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 17.VIII.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 
16.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 9.IX.1990, 5 ex., poklepem staré plodnice Polyporus 
squamosus, 16.III.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.1991, 3 ex., na plísní 
pokrytém metru bukového dřeva, 25.X.1997, 10 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 
21.VI.1998, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu sena, 
17.VI.2001, 3 ex., v prosevu staré trávy, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 
8.VIII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, více ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 
8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., na metru 
bukového dřeva; 5949B3: 30.VII.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; 5949C23: 20.VI.1990, 8 ex., 
na metru dřeva pokrytého plísní; 6048B8: 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1992, 1 
ex., smykem v kamenité bučině; 6048B10: 16.VII.1991, více ex., na plísní pokrytém metru březového 
dřeva, 2.VII.1995, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou 
padlého buku. 

2. Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827) – 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., na čerstvě přeraženém smrku mezi 
prasklinami dřeva; 5849C7: 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 
5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva, 21.IX.1997, 1 ex., na staré 
plodnici Laetiporus squamosus; 6048B10: 16.VII.1991, 2 ex., na plísní pokrytém metru březového 
dřeva. 

3. Corticaria crenicollis Mannerheim, 1844 – 5849C24: 21.IV.1991, 1 ex., pod dřevem položeným 
k patě solitérního dubu, 17.VI..2001, 1 ex., v prosevu staré trávy. 

4. Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) – 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy. 
5. Corticaria fagi Wollaston, 1854 – 5849C24: 30.VII.1990, 1 ♂, na světlo. 
6. Corticaria impressa (Olivier, 1790) – 5848D5: 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 

8.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 
5849C6: 30.VIII.1999, 2 ex., v prosevu staré trávy; 5849C7: 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových 
porostů rybníka; 5849C12: 14.IX.1992, 4 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 23.IV.2005, 
v prosevu starého sena, 8.IV.2006, více ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 3.IX.2006, 
v prosevu starého sena; 5849C24: 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1989, 1 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VI.1999, 3 ex., v prosevu starého sena, 17.VI.2000, 2 ex., 
v prosevu starého sena, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu starého sena, 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu starého 
sena, 28.IV.2001, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 17.VI.2001, 6 ex., v prosevu staré trávy, 
1.VII.2001, 4 ex., v prosevu staré trávy, 15.IV.2000, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu, 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 
7.IX.2003, 3 ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě 
řeky. 

7. Corticaria lapponica (Zetterstedt, 1838) – 5849C20: 6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.V.1986, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
5.VI.1986, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.IV.1987, 1 ex., v prosevu 
mraveniště Formica sp., 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 
20.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.III.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 16.IV.1988, 1 ex., na 
plísní pokrytém metru bukového dřeva, 18.VIII.1989, 2 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva. 

8. Corticaria longicollis (Zetterstedt, 1838) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR, 12.XI.1998, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 8.XII.2004,  1 ex., imaturní v 
prosevumraveniště Formica rufa v PR; 5848D25: 7.I.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 
5849C1: 3.VIII.2008, pod kůrou padlé lípy; 5849C12: 18.XI.2007, 26 ex., v prosevu mraveniště 
Formica rufa; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu 
lípového trouchu; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 17.II.1988, 2 ex., v prosevu 
mraveniště Formica rufa, 13.XII.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: 
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15.VIII.1986, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.IV.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 
21.IV.1991, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 27.IV.1996, 3 ex., v prosevu 
opuštěného včelýho hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 20.IV.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště 
Formica rufa, 19.III.1999, 2 ex., pod kůrou položenou na starý dubový pařez, 26.VI.1999, 3 ex., 
poklepem zasychajících bukových větví, 11.V.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 18.V.2003, 1 ex., v 
prosevu starého sena, 19.I.2003, 1 ex, v prosevu mraveniště Formica sp., 26.XII.2004, 1 ex., v prosevu 
mraveniště Formica sp.; 5849C25: 20.IV.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 14.II.1988, 3 
ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849D18: 15.I.1989, 2 ex., . v prosevu mraveniště Formica 
rufa; 6048B13: 20.I.1998, 4 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa. 

9. Corticaria longicornis (Herbst, 1793) – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR, 15.VIII.1995, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů 
v PR; 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem orobince; 5849C13: 27.III.1999, 1 ex., smykem mokřadních 
porostů v nivě potoka; 5849C18: 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
23.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5949A17: 
20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku 
Lánského potoka u přehrady; 6048B13. 

10. Corticaria obscura C. Brisout de Barneville, 1863 – 5949A4: 17.VIII.1986, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 11.VII.2000, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.VIII.2000, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni. 

11. Corticaria pineti (Gyllenhal, 1827) – 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., na plísní pokrytém metru bukového 
dřeva; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C24: 14.VII.1992, 2 ex., na plísní pokrytém 
metru smrkového dřeva; 6048B10: 16.VII.1991, 1 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva. 

12. Corticaria polypori J. Sahlberg, 1900 – 5949A9; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 
5949B12: 13.III.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice. 

13. Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827) – 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
14. Corticaria rubripes [= linearis (Paykull, 1798)] Mannerheim, 1844 – 5849C23: 3.V.1992, 1 ex., na 

plísní pokrytém metru borového dřeva; 5849C24: 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu, 21.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; 5949B2: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem 
plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 18.VIII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 

15. Corticaria serrata (Paykull, 1798) – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena, 8.IV.2006, více 
ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené 
olšině v nivě potoka; 5849C24: 23.XI.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5949B11: 
21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě, 6.VII.2005, pod kůrou 
padlého jasanu, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

16. Corticaria umbillicata (Beck, 1817) – 5848D14; 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 22.VII.2001, 1 
ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 5849C18: 
16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 24.VII.1991, 1 
ex., pod kůrou padlé borovice, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 23.VIII.1996, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 
11.VI.1992, 2 ex., smykem na okraji doubravy a teplomilné stráně. 

17. Corticarina fuscula (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 
22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C6: 30.VIII.1999, více ex., v prosevu 
staré trávy; 5849C7: 29.IV.2001, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 17.V.1998, 3 
ex., poklepem smrku, 27.III.1999, 1 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka, 23.IV.2005, v 
prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C14: 19.VIII.1990, 1 
ex., smykem v bučině; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.IV.2004, více 
ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem borovice, 
7.VI.1999, 1 ex., v prosevu suchého sena, 11.VIII.2000, 2 ex., v prosevu listí na okraji bučiny, 
18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 16.IV.2000, 1 ex., pod kůrou 
položenou k patě solitérního dubu, 6.VIII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 
1.VI.2002, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5949A1: 1.V.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy 
na polní cestě; 5949A4: 5.IX.1999, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 18.VIII.2001, 4 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 16.VIII.2007, poklepem suchých habrových větví; 6048B3; 6048B8: 
21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě. 

18. Corticarina latipennis (J. Sahlberg, 1871) – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů 
v PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo. 

19. Corticarina obfuscata A. Strand, 1937 – 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví 
ve smíšeném lese; 5849C24: 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů. 
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20. Corticarina similata (Gyllenhal, 1827) – 5849C1: 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových porostů 
rybníka; 5849C7: 4.V.1996, více ex., poklepem kvetoucí jívy, 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 
5849C17: 29.VIII.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 7.V.1989, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 3.VIII.1997, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VIII.1998, 2 ex., 
poklepem borovice, 6.V.2000, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

21. Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793) – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních 
porostů v PR, 9.I.2005, 2 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních 
porostů v PR,  22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1: 2.V.1999, 6 ex., 
smykem břehových porostů rybníka; 5849C6; 5849C7: 29.IV.2001, více ex., poklepem břízy; 
5849C13: 28.IV.2002, více ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku, 23.IV.2005, 
v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v 
prosevu zaschlé plodnice Hericianum erinaceum; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., v prosevu sena u 
krmelce, 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C19: 17.VIII.2003, 5 ex., 
ve světelném lapači; 5849C24: 1.V.1987, 112 ex., poklepem kvetoucí střemchy, 4.VIII.1996, 3 ex., 
smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, více ex., poklepem suchého buku, 1.VIII.1998, 5 ex., 
poklepem borovice, 6.V.2000, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 
17.V.2002, 4 ex., na světlo; 5849C25: 1.X.2000, více ex., poklepem bukových větví se zasychajícími 
bukvicemi, 7.VIII.2008, více ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., v prosevu staré trávy, 
18.VI.2002, smykem travnatých porostů, 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 18.VI.2008, poklepem dubu; 
5949A4: 5.IX.1999, více ex., smykem v nivě potoka, 25.VII.2004, více ex., poklepem suchým 
olistěných bukových větví; 5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky, 1.V. 2003 smykem 
podrostu v kamenité bučině v PR, 1.VIII.2003, 14 ex., na světlo; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A23; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; 5949B3; 5949B7; 
5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého dubového trouchu; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B3: 25.IV.1999, 3 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 
25.IV.1999, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius. 

22. Dienerella elongata (Curtis, 1830) – 5849C13: 4.V.1996, 2 ex.; 5849C18: 1.II.1997, 1 ex., v prosevu 
mraveniště Formica rufa; 5849C24: XII.1979, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.. 

23. Dienerella separanda (Reitter, 1887) – 5949B2: 30.VII.1989, 1 ex., na metru bukového dřeva; 
6048B8: 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1990, 4 ex., poklepem 
plodnice Laetiporus sulphureus. 

24. Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844) – 5949B2: 30.VII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; 
5949B12: 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, více ex., poklepem 
suchých dubových větví; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.V.1990, 
1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 28.VI.1991, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 
17.VII.1991, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 15.V.1992, 3 ex., poklepem suchých dubových 
větví, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě, 27.VI.1999, 18 ex., poklepem suchých dubových větví; 
6048B14: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem suchých dubových větví; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., metru 
bukového dřeva. 

25. Enicmus fungicola C. G. Thomson, 1868 – 5848D5: 9.V.1993, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve 
smíšeném lese, 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., smykem 
travnatých porostů, 27.VI.1992, 1 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 11.VIII.2000, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5949A4: 24.II.1990, 1 
ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B11: 
21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius. 

26. Enicmus histrio Joy & Tomlin, 1910 – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé 
bukové pařezy; 5849C19: 22.VII.2000, 1 ex., smykem v podmáčené olšině; 5849C24: 17.IX.1995, 2 
ex., v prosevu suchého sena, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 1.VIII.1998, 1 ex., 
poklepem zasychající lípy, 17.VI.2000, 1 ex., v prosevu listí na okraji bučiny, 13.VI.2004, více ex., v 
prosevu sena; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., v prosevu staré trávy; 5949A23: 7.VI.1991, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 6049A7: 19.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy. 

27. Enicmus rugosus (Herbst, 1793) – 5848D4: 28.VI.1991, 3 ex., na plísní pokrytém metru březového 
dřeva; 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR; 
5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius, 17.VII.1991, 14 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C13: 22.VII.2001, 6 ex., na 
vyzrálém aethaliu hlenek, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
30.V.1992, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
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fomentarius, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VIII.2000, 1 ex., smykem 
travnatých porostů; 5849C25: 16.IV.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.V.1990, 4 
ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku; 
5949A10: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A17: 
8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B11: 
15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 21.VI.2008, na vyzrálém aethaliu hlenek v teplomilné 
dubohabřině;  6048B8: 24.IV.1993, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.VI.1993, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex., na metru bukového dřeva; 6049A7: 
11.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu. 

28. Enicmus transversus (Olivier, 1790) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., na plísní pokrytém metru 
březového dřeva na lesní cestě podél PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 
8.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C7: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C13: 17.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 26.IV.1998, 3 ex., smykem v nivě 
potoka; 5849C24: 6.IX.1991, 1 ex., v prosevu sena, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem borovice, 
11.VIII.2000, 3 ex., v prosevu sena, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 6 ex., v 
prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 2 ex., v prosevu suchého sena u krmelce, 13.VI.2004, 2 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 
9.V.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na 
polní cestě; 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., 
smykem v nivě řeky, 14.VI.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 12.VII.2003, 13 ex., v prosevu sena 
v nivě řeky; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem 
suchého dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

29. Latridius anthracinus (Mannerheim, 1844) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., na plísní pokrytém metru 
březového dřeva na lesní cestě podél PR; 5849C18: 12.IV.2004, 2 ex., v prosevu sena u krmelce; 
5849C24: 25.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem 
plodnice Polyporus squamosus, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 
30.IV.1995, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma resinaceum, 17.IX.1995, 2 ex., smykem travnatých 
porostů, 31.VIII.2003, 2 ex., v prosevu suchého sena u krmelce; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem 
plodnice Polyporus squamosus; 5949B11: 21.V.2005, 2 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 
6048B3: 1.V.2001, 16 ex., též imaturní v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., poklepem staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B10: 
2.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě. 

30. Latridius hirtus (Gyllenhal, 1827) – 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 
5849C24: 23.VII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 30.V.1992, 4 ex., na 
nevyzrálém aethaliu žlutých hlenek, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena u krmelce; 5849C25: 
19.V.1990, více ex., na nevyzrálém aethaliu žlutých hlenek; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého 
dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 19.VI.1993, 2 ex., poklepem plodnice stromové 
houby. 

31. Latridius minutus (Linnaeus, 1767) – 5849C13: 14.X.1990, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
badius, 19.X.2003, 4 ex., v prosevu  sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, více 
ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 12.IV.2004, 2 ex., v prosevu sena u krmelce; 5849C20: 
6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C23: 3.V.1992, 3 ex., na plísní 
pokrytém lípovém pařezu, XI.1992, 4 ex., poklepem plodnice Inonotus micans; 5849C24: 16.III.1991, 
1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
27.IV.1996, 6 ex., v prosevu opuštěného včelýho hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 27.XII.1997, 
1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem zasychajícího dubového listí, 1.X.2000, 1 
ex., poklepem bukových větví se zasychajícími bukvicemi, 5.XI.2000, 8 ex., v prosevu suché plodnice 
Fistulina hepatica, 17.XI.2000, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.V.2001, 12 
ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VI.2001, 4 ex., v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy, 20.IV.2003, 1 ex., v prosevu starého 
sena, 10.VII.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 7 ex., v prosevu starého sena, 
26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 9.IX.1990, 1 
ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949A1: 1.V.1995, 3 ex., v prosevu suché trávy na polní cestě; 5949A4: 
23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; 
5949B3: 30.VII.1989, 1 ex., na plísní pokrytém metru habrového dřeva; 5949B7: 24.IV.1988, 1 ex., v 
prosevu bukového trouchu; 5949B11: 21.V.2005, 7 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 6048B3: 
1.V.2001, 10 ex., též imaturní v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice 
Laetiporus sulphureus; 6048B10: 16.VII.1991, 3 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva. 
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32. Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837) – 5849C24: 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem 
zasychajícího lípového listí; 5949A4: 27.VII.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

33. Melanophthalma maura Motschulsky, 1866 – 5849C24: 9.VII.2000, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 
24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849C25: 
17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku na teplomilné stráni. 

34. Stephostethus alternans (Mannerheim, 1844) – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suché borovice; 
5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., 
smykem v doubravě, 18.V.1996, 2 ex., smykem v kamenité bučině.  

35. Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na plísní pokrytém metru 
březového dřeva na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 
2.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka, 
22.VII.2001, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 
5849C24: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché 
borovice, 21.IV.1991, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.VI.1992, 4 ex., 
poklepem suchého dubu, 8.I.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 26.VII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 
1.VIII.1998, 7 ex., poklepem zasychajícího lípového listí, 1.VII.2001, 4 ex., v prosevu suchého sena; 
5849C25: 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius; 5849D12: 26.V.1991, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B8: 
27.VI.1999, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

36. Stephostethus lardarius (De Geer, 1775) – 5849C1; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C18: 20.VII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24; 5849D21: 
28.VI.2003, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

37. Stephostethus pandellei (C. Brisout de Barneville, 1863) – 5849C24; 5849C25: 27.VII.1991, 2 ex., 
poklepem kvetoucího bodláku, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1998, 1 ex., 
poklepem suchého buku; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

38. Stephostethus rugicollis (Olivier, 1790) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR, 17.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché 
borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy; 5949A23: 
7.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus 
sulphureus, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048D20: 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném 
lapači. 

 
LEIODIDAE 
 

1. Agathidium atrum (Paykull, 1798) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; 5849C24: 
9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A10: 16.IV.2009, 6 ex., v prosevu tlejícího 
sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí 
doubravy; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady. 

2. Agathidium badium Erichson, 1845 – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C6: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., 
poklepem spadaných větví na zemi. 

3. Agathidium confusum C. Brisout de Barneville, 1863 – 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C24: 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1994, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1995, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
15.VI.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
6048B8: 23.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.V.1996, 2 ex., poklepem 
suchých větví na zemi. 

4. Agathidium mandibulare Sturm, 1807 – 5849C14: 4.XI.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 
5849C16: 2.XI.1997, 7 ex., v prosevu starých plodnic stromových lupenitých hub; 5849C18: 
31.X.1991, 5 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C19: 12.VI.1993, 2 ex., na nezralém aethaliu 
hlenek; 5849C24: 17.VI.1993, 9 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem 
v doubravě; 6048D12: 17.X.1992, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek. 
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5. Agathidium marginatum Sturm, 1807 – 5849C24: 25.IV.1996, 1 ex., pod kůrou položenou k patě 
solitérního dubu; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., 
smykem břehových porostů řeky. 

6. Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792) – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru; 
5949B8: 12.V.1987, 1 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B12: 16.IV.1988, 16 ex., pod 
kůrou padlého buku; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 10.VII.1987, 5 ex., suchých 
dubových větví. 

7. Agathidium rotundatum (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních porostů 
v PR; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VII.2007, smykem v nivě 
potoka; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 22.V.2005, více ex., poklepem 
mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., pod kůrou položenou na smrkový 
pařez, 12.VI.1993, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 17.VI.1993, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 
19.III.1999, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 1.X.2000, 1 ex., poklepem spadaných větví na zemi; 
5949B11: 29.VIII.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., smykem 
v doubravě. 

8. Agathidium seminulum (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.VI.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě podél 
PR; 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 2 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 16.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 
27.IV.1997, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 31.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny 
dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 13.VI.2004, 5 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky; 
5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem na 
plísní pokrytém pařezu, 8.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A10: 1.VI.2003, 
1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 
ex., smykem v suťovém lese. 

9. Agathidium varians (Beck, 1817) – 5849C1: 8.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 4.V.2008, 1 ex., 
pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 4.V.1996, 3 ex., 
pod kůrou padlého buku; 5849C24: 25.VII.1988, 4 ex., poklepem suchých habrových větví, 23.V.1999, 
1 ex., poklepem suchých větví na zemi; 5849C25: 17.VI.1993, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 
5949A4: 6.IV.1996, 1 ex., pod dřevem na zemi na teplomilné stráni; 5949A12: 28.IX.1991, 14 ex., 
poklepem plísní pokrytých větví na zemi; 5949A18: 26.VI.1990, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 
5949B2: 3.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B3: 22.V.1989, 18 ex., poklepem suchých 
habrových větví na zemi; 5949B8: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 
22.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 
24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 16.XI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 3 ex., 
poklepem suchých dubových větví na zemi, 30.VIII.1997, 4 ex., poklepem suchých jasanových větví na 
zemi, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 

10. Amphicyllis globiformis (C. R. Sahlberg, 1833) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě 
podél PR; 5849C17: 21.VIII.1994, 1 ex., smykem mokřadního porostu; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5849C25: 11.VI.1995, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem 
položeným na rok staré bukové pařezy; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 
27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 4 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 
2 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., smykem 
v kamenité bučině, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1995, 2 ex., smykem v kamenité 
bučině.  

11. Amphicyllis globus (Fabricius, 1792) – 5849C1: 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů 
rybníka; 5849C13: 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v 
prosevu dutiny dubu; 5849C25: 27.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 
22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 
18.V.1996, 17 ex., poklepem větví na zemi, 15.V.1999, 1 ex., smykem v suťovém lese. 

12. Anisotoma castanea (Herbst, 1792) – 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., na zralém aethaliu hlenek; 5849C6: 
19.VI.1987, 3 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek; 5849C7: 5.VIII.1991, 3 ex., na nezralém 
aethaliu bílých hlenek, 25.VI.1993, 12 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek; 5849C17: 21.VIII.1994, 
2 ex., na zralém aethaliu hlenek; 5849C19: 12.VI.1993, 6 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 
5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky, 27.VII.1988, 1 ex., na vyzrálém 
aethaliu hlenek, 20.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 2.VII.2000, 22 ex., na zralém 
aethaliu hlenek, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem 
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plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B4; 6048B8: 
27.VI.1987, 7 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek. 

13. Anisotoma glabra (Fabricius, 1792) – 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu 
vlhkého lípového trouchu; 5849C19: 8.V.1994, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C24: 
19.V.1990, 3 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 30.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 17.VI.1993, 6 ex., v prosevu vlhkého bukového trouchu, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 
3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu; 
5849C25: 16.V.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 8.V.1989, 2 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1995, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 
1.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině, 27.V.1989, 4 ex., poklepem trouchnivějícího dřeva na zemi; 
6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek. 

 Kategorie NT 
14. Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – 5848D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce ve smíšeném lese, 4.VIII.1991, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve smíšeném lese, 
14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 32 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve 
smíšeném lese; 5849C1: 4.V.2008, 2 ex., pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka 
Horní Kracle; 5849C6: 23.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 19.V.1988, 
1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VI.1991, 5 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 16.X.1990, 2 ex., poklepem plodnic Pleurotes sp., 
22.VII.2001, 4 ex., v prosevu lípového trouchu, 22.V.2005, více ex., poklepem mladé plodnice 
Polyporus squamosus, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 
26.IV.1998, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C24: 17.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 8.V.1989, 3 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 26.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 
14.VII.1992, 3 ex., na plísní pokryté smrkové kládě, 2.VII.2000, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 
15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 30.VIII.1987, 
4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 21.V.1988, 23 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 
19.V.1990, 8 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 8.V.1995, 4 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849D21: 11.V.2002, 4 ex., na nevyzrálém aethaliu bílých hlenek, 8.V.2008, v prosevu 
listí pod dřevem na pastvině, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A12: 28.IX.1991, 
7 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5949A17: 21.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 
5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchých větví na zemi; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., smykem 
v bučině; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., 
poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi 
v teplomilné dubohabřině; 5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 6048B4: 
21.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 27.VI.1987, 16 ex., na 
nezralém aethaliu červených hlenek, 2.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
16.VI.1988, 1 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 6.V.1990, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
6.V.1990, 6 ex., na nezralém aethaliu hlenek, 6.V.1995, 1 ex., smykem v kamenité bučině; 6048D6: 
8.V.1988, 1 ex., smykem v suťovém lese; 6049A7: 11.VI.1989, 3 ex., poklepem zaschlých plodnic 
Pleurotes sp.. 

15. Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792) – 5849C7: 2.VII.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 
5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu 
lípového trouchu; 5849C24: 26.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 
16.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.1993, 2 ex., na vyzrálém 
aethaliu hlenek; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 4 ex., 
poklepem suchých bukových větví na zemi, 21.V.1988, 1 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 
17.VI.1993, 4 ex., v prosevu vlhkého bukového trouchu; 5949A1: 27.VI.1997, 1 ex., poklepem suchým 
habrových větví; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 
ex., v prosevu dubového trouchu; 6048B8: 22.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 
16.VI.1988, 1 ex., na zralém aethaliu hlenek, 19.VI.1993, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek. 

16. Catops chrysomeloides (Panzer, 1798) – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic 
lupenitých hub. 

17. Catops coracinus Kellner, 1846 – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus. 
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18. Catops fuliginosus fuliginosus Erichson, 1837 – 5849C13: 3.XI.2001, 2 ex., v prosevu starých plodnic 
Polyporus squamosus; 5849C24: 27.XII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.X.2001, 1 ex., v 
prosevu plodnice lupenité houby. 

19. Catops grandicollis Erichson, 1837 – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých 
hub. 

20. Catops kirbyi kirbyi (Spence, 1815) – 5849C24: 31.VIII.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů. 
21. Catops morio (Fabricius, 1792) – 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na bahnitém břehu řeky. 
22. Catops neglectus Kraatz, 1852 – 5949B8: III.1995, 1 ex., pod dřevem v kamenité bučině. 
23. Catops picipes (Fabricius, 1792) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 

23.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C12: 23.VI.1996, 14 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 18.VI.2005, poklepem 
staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 28.X.2005, v prosevu 
starého sena u seníku; 5849C24: 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic 
lupenitých hub, 17.XI.2000, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 
17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu detritu u 
paty dubu; 6048B8: 2.V.1999, 1 ex., smykem v suťovém lese, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v 
doubravě. 

24. Catops tristis tristis (Panzer, 1794) – 5849C24: 27.IV.1997, 1 ex., pod kůrou položenou k patě 
solitérního dubu. 

25. Choleva cisteloides (Frölich, 1799) – 5849C24: 21.IX.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů. 
26. Choleva glauca Britten, 1918 – 5849C24: 29.IV.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
27. Choleva spadicea (Sturm, 1839) – 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka. 
28. Colenis immunda (Sturm, 1807) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 

5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 13.VII.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C13: 17.VIII.1996, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 22.VII.2001, 
1 ex., smykem na lesní cestě; 5949A17: 5.VII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 
10.VII.2001, 1 ex., smykem v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 22.VI.1987, 7 ex., smykem na okraji 
doubravy a teplomilné stráně. 

29. Colon latum Kraatz, 1850 – 5849C25: 21.VI.1998, 1 ex., na světlo. 
30. Colon serripes (Sahlberg, 1822) – 5849C24: 21.VI.2006, 1 ex., na světlo. 
31. Colon viennense (Herbst, 1797) – 5849C24: 26.VI.2002, 1 ex., na světlo. 
32. Dreposcia umbrina (Erichson, 1837) – 5849C24: 5.VII.2000, 5 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 

7 ex., v prosevu dutiny buku, 1.IV.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu 
dutiny dubu; 5849D21: 17.V.2008, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

 Kategorie EN 
33. Leiodes dubia (Kugelan, 1794) – 5849C24: 11.VII.2006, 1 ex., na světlo. 
34. Leiodes obesa (W.L.E. Schmidt, 1841) – 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., 27.VII.2005, 1 ex., vše ve 

světelném lapači; 5849C24: 23.VI.2001. 
35. Leiodes polita [= calacarata (Erichson, 1845)] (Marsham, 1802) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., 

smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 
17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 4.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 
4.VIII.1996, 19.IX.1998, 1 ex.; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5949C8: 7.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě. 

36. Leiodes ferruginea (Fabricius, 1787) – 5849C24: 28.VII.2006, 1 ex., na světlo. 
37. Leptinus testaceus J. Müller, 1817 – 5849C18: 3.XI.2001, 2 ex., v prosevu myšího hnízda; 5849C24: 

27.X.2001, 1 ex., v prosevu myšího hnízda, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině. 
38. Nargus anisotomoides (Spence, 1815) – 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě 

potoka; 5949A10: 10.V.2003, 6 ex., v prosevu listí v doubravě, 15.V.2004, více ex., v prosevu listí v 
doubravě; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 26.1.2008, v prosevu starého 
listí na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 12.V.2002, 2 ex., smykem v doubravě, 7.V.2007, 
v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 27.V.2001, 
1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 4 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B9: 10.I.1998, 1 ex., pod 
kamenem v doubravě. 

39. Nargus brunneus (Sturm, 1839) – 5949A4: 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 
5949B12: 12.V.2002, 1 ex., v prosevu náplavu na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., v 
prosevu dutiny dubu.. 

40. Nargus wilkini (Spence, 1815) – 5848D5: 11.II.2007, 2 ex., imaturní v prosevu staré trávy 
v podmáčené olšině v PR; 5949A10: 10.V.2003, 8 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B8: 
30.VIII.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 4 ex., v prosevu listí v doubravě. 



159                                                Výsledky faunistického průzkumu brouků na území CHKO Křivoklátsko 

 

41. Ptomaphagus subvillosus (Goeze, 1777) – 5849C13. 
42. Ptomaphagus varicornis (Rosenhauer, 1847) – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové 

habřině; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě na teplomilné stráni. 
43. Sciodrepoides fumatus fumatus (Spence, 1815) – 5949A4: 31.VIII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné 

stráni. 
44. Sciodrepoides watsoni watsoni (Spence, 1815) – 5848D5: 29.VI.2004, 5 ex., v prosevu staré trávy v 

PR; 5849C1: 27.VII.2005, v prosevu starého sena na lesní cestě, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené 
olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C2: 28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C13; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve 
světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VII.2000, 6 ex., na 
kadeveru krtka; 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině. 

 
LISSOMIDAE 
 

1. Drapetes mordelloides [= biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783)] (Host, 1789) – 5848D5: 
6.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C24: VII.1970, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku, VI.1975, 1 ex., pod kůrou položenou na starý borový pařez, VII.1980, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku, VII.1984, 26 ex., na padlém trouchnivějícím buku, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem 
lípy. 

 Kategorie EN 
 
LUCANIDAE 
 

1. Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) – 5849C19: 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
20.VI.1980, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 7.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným do 
dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 6 ex., 
na spodní straně padlého trouchnivějícího dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 3.VI.2001, 2 ex., pod 
kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.VI.2007, na světlo; 5849D21: 
18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 
6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B13: 4.V.1976, 6 ex., v trouchnivějící habrové větvi na 
zemi v suťovém lese. 

2. Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na 
trouchnivějící bukový pařez; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu, 29.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.1988, 1 ex., pod dřevem v dutině dubu, 
8.V.1989, 2 ex., v trouchnivějícím padlém dubu, 27.VII.1995, 1 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu, 21.VI.1998, 2 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 4 ex., na kvasící dubové 
míze, 1.VIII.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem u paty dubu, 
9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 3.VI.2001, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý 
trouchnivějící dub, 9.VI.2001, 6 ex., v padlé trouchnivějící bříze, 17.VI.2001, 4 ex., pod dřevem 
položeným k patě solitérního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., pod dřevem u paty dubu, 21.IX.2002, 2 ex., pod 
dřevem u paty dubu, 16.VII.2007, na světlo; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., u paty dubu, 29.VII.2002, 1 
ex., na světlo; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5949B3: 30.VI.1987, 1 
ex., v prosevu dubového trouchu; 6048B8: 21.V.1989, 1 ex., v dutině dubu. 

3. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 26.VI.1988, 1 ♀, ve vinné pasti, 17.VI.1993, 1 ♀, volně 
na lesní cestě, 26.VI.1999, 1 ♂, 1 ♀, na kvasící dubové míze, 2.VII.2000, 1 ♂, pouze torza kusadel a 
krovek proklovnuté strakapoudem, 9.VII.2000, 2 ♀♀, na kmeni dubu, 29.VII.2002, 1 ♀, na kmeni 
dubu, 13.VII.2006, 2 ex., pouze torza štítu a krovek proklovnuté strakapoudem, 30.VI.2007, na kmeni 
dubu; 5949A10: 18.V.2003, 1 ♀, na světlo; 5949B4: 17.VII.1993, 1 ♂; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ♂♂, 
pouze torza kusadel v prosevu dutiny v teplomilné doubravě. 

 Kategorie EN 
4. Platycerus [= Systenocerus] carabaeoides (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.V.1996, 2 ex., poklepem 

dubu ve smíšeném lese; 5849C7: 6.V.1971, V.VI.1991, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého buku; 
5849C24: 12.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 1.V.1987, 2 
ex., poklepem jírovce, 21.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
13.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., 
poklepem dubu. 

5. Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1: 25.X.1998, 1 ex., imaturní v padlé 
trouchnivějící olši; 5849C6: 18.VII.1992, 1 ex., v prosevu dutiny v bukovém pařezu; 5849C7: 
22.VI.1991, 4 ex., v dutině buku, 4.VI.1993, 2 ex., v padlém trouchnivějícím buku; 5849C17: 
29.VI.2008, na metru bukového dřeva; 5849C19: 2.VII.2000, 1 ex., v padlé trouchnivějící olši; 
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5849C24: 20.VI.1989, 2 ex., v bukovém trouchu; 5849C25: 4.VII.1977, 4 ex., v bukovém trouchu; 
5949B3: 19.IV.1987, 5 ex., též imaturní v bukovém trouchu, 30.VI.1987, 3 ex., též imaturní v dubovém 
trouchu, 27.V.1989; 6048B8: 11.VI.1989, 19.VII.1989, 21.IV.1993, 3 ex., v padlém trouchnivějícím 
habru; 6048B13: 4.V.1974; 6048D12: 17.X.1992; 6048B19: 19.X.1996, 1 ex., v padlém 
trouchnivějícím habru. 

  
LYCIDAE 
 

1. Dictyoptera aurora (Herbst, 1784) – 5848D5: 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce 
ve smíšeném lese; 5849C7: 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 16.V.1993, 1 ex., 
smykem na lesní cestě; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 15.VI.2004, 1 ex., ve 
světelném lapači. 

2. Lygistopterus sanquineus (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994, 5 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C17: 10.VII.1994, 6 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 5.VII.1994, více ex., smykem 
kvetoucího okolíku na lesní cestě; 5849C23; 5849C24: 4.VI.1993, 14 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 
2 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 8 ex., poklepem lípy, 7.VI.1999, 1 ex., smykem 
travnatých porostů; 5949A8: 5.VII.1995; 5949B6: 12.VII.2001, 6 ex., na metru bukového dřeva; 
5949B12; 6048B8: 2.VII.1995, 4 ex., smykem v doubravě. 

3. Platycis minutus (Fabricius, 1787) – 5849C6: 5.X.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C11: 
1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 
3.IX.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

4. Pyropterus nigroruber [= affinis (Paykull, 1799)] (De Geer, 1774) – 5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., 
smykem mokřadních porostů v PR, 5.VII.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 
13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 18.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1994, 1 ex., smykem travnatých 
porostů, 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
27.VIII.1994, 2 ex., smykem travnatých porostů, 10.VII.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
17.VII.2002, 1 ex., smykem travnatých porostů; 6048B8: 26.VI.1997, 2 ex., smykem v doubravě. 

 
LYMEXYLONIDAE 
 

1. Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 16.V.1993, smykem na lesní cestě podél PR, 
23.V.2003, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 1.V.2005, smykem při kopulaci 
v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5848D13: 
3.V.1986, 13 ex., na bukovém pařezu; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 
26.IV.1998, 2 ex., smykem v bučině; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., na bukovém pařezu, 1.V.1988, 1 ex., 
na bukové kládě; 5849D21: 29.IV.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, na metru olšového 
dřeva; 5949B8: 12.V.2002, 1 ex., na bukových kládách; 6048B4: 21.V.1989, 4 ex., na metru bukového 
dřeva; 6048B8: 10.V.1987, 3 ex., na bukovém pařezu, 24.IV.1993, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 
22.V.1987, 1 ex., na bukové kládě; 6048D20: 5.V.2006, ve světelném lapači. 

2. Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 18.VI.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
7.VI.2007, v noci na padlém dubu při kladení vajíček; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo. 

 Kategorie VU 
 
MALACHIIDAE 
 

1. Anthocomus rufus [= coccineus (Schaller, 1783)] (Herbst, 1786) – 5849C1: 14.VIII.2007, smykem 
mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C18: VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 
8.IX.2002, 1 ♂, smykem břehových porostů řeky. 

2. Antholinus [= Attalus] analis (Panzer, 1796) – 5848D5: 16.VII.1996, 2 ex., smykem mokřadních 
porostů v PR; 5848D14: 17.VII.1994, více ex., smykem na lesní cestě; 5849C1: 13.VII.2001, 3 ex., 
smykem na lesní cestě; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C11: 24.VII.1995, 4 ex., 
smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 6 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 17.VII.1994, 5 ex., 
smykem na lesní cestě, 24.VII.1995, 6 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; 
5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C17: 
7.VII.1997, 2 ex., smykem v nivě potoka, 10.VI.2007, poklepem habru; 5849C18: 4.VII.1996, 6 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C19: 3.VII.1994, více ex., poklepem jasanu v nivě potoka; 5849C24: 
27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VII.1993, více ex., smykem travnatých porostů, 
11.VI.1995, více ex., smykem na lesní cestě, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 20.VII.1996, 4 ex., 
poklepem dubu, 23.V.1999, 3 ex., poklepem dubu, 21.VI.1997, 4 ex., smykem travnatých porostů, 
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27.VI.1998, 3 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 16 ex., poklepem smrku, 22.VII.2000, 4 ex., 
poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VII.2001, více ex., poklepem dubu a 
borovice, 27.VI.2004, 2 ex., poklepem borovice; 5949A4: 5.VII.1994, 4 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 5.VI.2005, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 21.V.2003, 5 ex., smykem v doubravě; 
5949A17: 27.VII.1996, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949B6; 6048B8: 11.VI.1992, více ex., smykem v doubravě. 

3. Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840) – 5848D9: 20.VII.1993, 4 ex., smykem na lesní 
cestě; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 7 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C12: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C13: 22.VII.2001, 3 ex., smykem 
v bučině; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 27.VI.1992, více ex., smykem 
travnatých porostů, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 6.VII.1996, více ex., smykem travnatých porostů, 
4.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., na světlo; 5949A17: 20.VI.1995, 6 ex., 
smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 5 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve 
svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 10.VII.2001, 2 
ex., smykem v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 
6.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 24.V.1993, více ex., smykem v doubravě, 
19.VI.1993, více ex., smykem v doubravě. 

4. Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1775) – 5849C24: 2.VII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů; 
5849D21: 18.VI.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě 
potoka, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných 
travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 7 
ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 24.V.1993, 4 ex., smykem 
v doubravě, 23.VI.1995, 6 ex., smykem v doubravě. 

5. Axinotarsus ruficollis (Olivier, 1790) – 5849C24: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 
18.VII.1993, 17 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 20.VII.1995, 3 ex., 
smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VIII.1996, 2 ex., 
smykem travnatých porostů, 22.VII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů. 

6. Celidus [= Anthocomus] fasciatus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.VII.1991, 1 ex., na světlo, 
4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy. 

7. Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832) – 5849C1: 20.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů 
rybníka, 24.VI. 2004 1 ♂, smykem podmáčených porostů na okraji rybníka. 

 Kategorie VU 
8. Charopus concolor (Fabricius, 1801) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem v bučině; 5949A4: 

23.VI.1996, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 
23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem na teplomilné 
stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 

9. Charopus graminicola [= flavipes (Paykull, 1798)] (Dejean, 1833) – 5848D5: 11.VI.1994, 3 ex., 
smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14: 17.VII.1994, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C11: 
24.VII.1995, více ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě; 
5849C24: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 4 ex., smykem travnatých 
porostů, 11.VI.1995, více ex., smykem travnatých porostů, 7.VII.1996, 6 ex., smykem travnatých 
porostů; 5949A4: 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 7 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 6.VII.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 23.V.1999, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 21.VI.1997, 2 ex., smykem 
ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 
10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné 
stráni; 6048B8: 19.VI.1993, 3 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné 
stráni, 27.V.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 

10. Clanoptilus [= Malachius] viridis (Fabricius, 1787) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem 
mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 12 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C7: 
3.VI.1999, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12; 5849C13: 16.VI.1994, více ex., smykem travnatých 
lesních porostů; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 14.VII.1992, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 
5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem v nivě potoka, 
18.VI.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni, 
27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 
23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 
15.V.1992, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 
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5949B12: 8.VI.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, více ex., smykem 
v nivě řeky, 19.VI.1993, 3 ex., smykem v nivě řeky. 

11. Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787) – 5849C13: 23.VI.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C19: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 27.VI.1992, více ex., poklepem lípy a dubu, 
12.V.1993, více ex., poklepem lípy, 11.VI.1995, 6 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 14 ex., 
poklepem dubu a lípy, 20.VII.1996, 7 ex., poklepem dubu a lípy, 21.VI.1998, 6 ex., poklepem dubu, 
23.V.1999, 7 ex., poklepem dubu a lípy, 9.VI.2001, 13 ex., poklepem dubu a lípy, 6.VII.2004, 1 ex., 
poklepem borovice; 5849D21: 17.V.2008, poklepem dubu; 5949A4: 5.VII.1993, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., 
smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 1.V.2009, poklepem dubu; 5949B11: 
30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 11.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 24.V.1993, 
více ex., poklepem dubu a habru; 6048D20: 5.VI.2007, 1 ex., 7.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

12. Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.V.1993, 12 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR, 15.VI.1994, 7 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D9: 20.VII.1993, 2 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C1: 19.V.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 19.V.2001, 4 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C12: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 16.V.1993, více ex., smykem 
v nivě potoka, 16.VI.1994, více ex., smykem travnatých lesních porostů; 5849C18: 5.VII.1994, 4 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 14.VII.1992, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 12.V.1993, 
více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů, 3.VI.1994, 2 ex., na světlo, 
21.V.1995, 7 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 
3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., smykem travnatých porostů; 
5949A4: 12.V.1993, více ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem v nivě 
potoka, 18.VI.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1995, více ex., smykem 
v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1995, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C23: 24.V.1993, 3 ex., 
smykem na lesní cestě; 5949B12: 8.VI.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 
více ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 20.VI.1992, více ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, více ex., 
smykem na teplomilné stráni, 2.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

13. Malachius rubidus Erichson, 1840 – 5849C24: 29.IV.1989, 1 ex., poklepem borovice, 30.V.1992, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 17.VI.2000, 1 ex., poklepem 
kvetoucího okolíku. 

 Kategorie VU 
14. Malachius scutelaris Erichson, 1840 – 6048B3: 15.V.1992, 2 ex., poklepem vrbových porostů v nivě 

řeky. 
 Kategorie VU 
15. Troglops albicans (Linnaeus, 1767) – 5849C1: 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 

5849C24: 20.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VII.2001, 3 ex., poklepem borovice; 
5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

 
MELANDRYIDAE 
 

1. Abdera affinis (Paykull, 1799) – 5849C19: 2.VII.2000, 12 ex., poklepem plodnice Inonotus radiatus; 
5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Inonotus dryadens, 30.V.1992, 4 ex., poklepem 
suchých dubových větví, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem plodnice Inonotus sp., 16.VI.2000, 2 ex., 
poklepem plodnice Inonotus sp.; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem Phellinus sp., 21.V.2005, více  
ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp. a též imaturní ex., larvy a kukly ve staré plodnici Phellinus 
sp.; 5949B12: V.1988, 11 ex., ex pupe v plodnici Phellinus robustus.  

2. Abdera flexuosa (Paykull, 1799) – 5849C19: 24.V.1988, 1 ex., poklepem habru v nivě potoka, 
2.VII.2000, 6 ex., poklepem plodnice Inonotus radiatus, 20.V.2001, 1 ex., poklepem plodnice Inonotus 
radiatus, 3.VI.2001, 3 ex., poklepem plodnice Inonotus radiatus; 5849C24: 7.VI.1999, 1 ex., poklepem 
borovice. 

3. Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 
30.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem suché lípy, 28.VII.1990, 2 ex., 
poklepem suchého dubu, 26.VI.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu; 5949A17: 27.VII.1996, 5 ex., 
poklepem suchého habru; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 
8 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 26.VII.1988, 2 ex., poklepem suchých lípových větví, 
24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 4 
ex., poklepem suchého habru, 26.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru, 5.VIII.1998, 3 ex., 
poklepem dubu, 11.VII.2003, 5 ex., poklepem suchého dubu. 
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 Kategorie VU 
Poznámka: nový druh pro území Bohemia. 

4. Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
5.VI.1982, 2 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem 
dubu, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 27.VI.1992, 3 ex., poklepem 
dubu, 30.VI.1992, 1 ex., na světlo, 27.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem 
dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 
17.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A10: 
15.VII.2003, 2 ex., na světlo; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex., poklepem habru; 5949B6: 12.VII.2001, 2 
ex., poklepem habru; 5949B7: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem habru; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., 
poklepem dubu, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru; 6048B8: 8.VII.1980, 4 ex., poklepem habru, 
10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu a habru, 24.VI.1990, 2 ex., 
poklepem dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 5 
ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

 Kategorie VU 
5. Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792) – 5849C24: 10.VII.1982, 12 ex., v prosevu starých plodnic 

Laetiporus sulphureus, 7.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 16.VI.1988, 3 ex., v 
prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 7.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes sp., 
27.VII.1988, 4 ex v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 17.VI.1989, 47 ex., v prosevu 
starých plodnic Laetiporus sulphureus, 16.VII.1989, více ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus 
sulphureus, 3.VIII.1997, 1 ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 11 ex., v 
prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 1.VIII.2001, 2 ex., poklepem staré plodnice hřibovité 
houby; 5849C25:  13.VII.2006, 2 ex., na kvasící dubové míze; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem 
zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 24.X.2007, imaturní ex., poklepem staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu 
staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

6. Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) – 5849C24: 13.VIII.1986, 16 ex., poklepem plodnice Sparassis 
crispa, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 
3.VIII.1997, 6 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa, 31.VIII.2003, 2 ex., poklepem plodnice 
Phaeolus schweinitzii, 2.VIII.2009, 3 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa; 5849C25: 30.VIII.1987, 
2 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa, 6.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 
27.VIII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 
5949B11: 29.VIII.2004, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 6048B8: 26.VI.1988, 3 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

7. Hypulus quercinus (Quensel, 1790) – 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě. 
8. Melandrya barbata (Fabricius, 1792) – 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých bukových větví 

na zemi; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem suchého habru. 
 Kategorie EN 
9. Melandrya dubia (Schaller, 1783) – 5949A12: 28.IX.1991, 1 ex., mrtvý v habrové doubravě. 
 Kategorie EN 
10. Orchesia fasciata (Illiger, 1798) – 5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5849C25: 

30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru. 
11. Orchesia micans (Panzer, 1795) – 5849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C19: 

22.VII.2000, 1 ex., poklepem suché olše; 5849C23: XII.1992, 43 ex., ex pupe z plodnice Inonotus 
hispidus; 5849C24: 25.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého 
dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5849C25: 19.V.1990, více ex., ex pupe z plodnice 
Phellinus robustus; 5949A17: 8.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého habru; 5949B8: V.1988, 17 ex., ex 
pupe z plodnice Phellinus robustus; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B11: 
21.V.2005, 4 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem suchého 
dubu, 11.VI.1989, více ex., ex pupe z plodnice Phellinus robustus, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo. 

12. Orchesia minor Walker, 1837 – 5849C24: 18.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 14.VII.1992, 1 
ex., poklepem suchého dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem suchého buku, 1.VI.2002, 3 ex., poklepem 
suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., 
poklepem suchého habru; 5949B7: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem suchého; 5949B8: 10.V.1987, 3 ex., 
poklepem suchého habru; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 21.VI.1987, 2 
ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., 
poklepem suchého dubu, 10.VII.1987, více ex., poklepem suchého habru a dubu, 16.VI.1988, 2 ex., 
poklepem suchého habru, 26.VI.1988, 2 ex., imaturní poklepem suchého dubu, 26.VII.1988, 1 ex., 
poklepem suché lípy, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1989, 3 ex., poklepem suchého 
dubu, 11.VI.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               164 

 164 

24.VI.1990, 7 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 
2.V.1987, 12 ex., poklepem suchého dubu a jasanu; 6048B14: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem suchého 
dubu; 6048D2: 8.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048D6: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého 
habru, 18.V.1989, 3 ex., poklepem suchého habru. 

13. Orchesia undulata Kraatz, 1853 – 5849C24: III.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 11.VI.1995, 2 
ex., smykem travnatých porostů; 5949A24: 19.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.V.1988, 15 
ex., poklepem suchého habru; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 9.V.1989, 1 ex., 
poklepem suchého dubu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem suchým dubových větví; 5949B12: 
4.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 
6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 6048B8: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchého 
habru a dubu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VI.1981, 2 ex., poklepem suchého dubu, 
6.V.1995, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého habru. 

14. Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) – 5949A4: 12.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2: 3.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949B3, 
5949B7: 4.VII.1987, 1 ♀, poklepem habru; 5949B12: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949B22: 21.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 6048B8: 23.V.1987, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 1 ex., 
poklepem dubu, 18.V.1996, 1 ex., poklepem habru, 7.V.2000, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
1.V.2002, 1 ♀, poklepem dubu; 6048B9: 24.V.1986, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 
18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Kategorie VU 
Poznámka: nový druh pro území Bohemia. 

15. Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.). 
 Kategorie VU 
16. Phloiotrya rufipes (Gyllenhal, 1810) – 5849C25: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; 

5949B7: 4.VII.1987, 9 ex., poklepem suchého habru; 6048B8: 3.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého 
habru, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého habru, 24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
19.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého habru. 

17. Xylita laevigata (Hellenius, 1786) – 5849C24: 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice. 
 Kategorie EN 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Hypulus quercinus (Quensel, 1790) 
 Orchesia fasciata (Illiger, 1798) 
 Orchesia undulata Kraatz, 1853 
 
MONOTOMIDAE [= RHIZOPHAGIDAE] 
 

1. Monotoma angusticollis Gyllenhal, 1827 – 5848D5: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica 
rufa v PR, 9.1.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 4.XII.2005, 2 ex., v prosevu 
mraveniště Formica sp. v PR; 5849C18: XII.1979, 16 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 
17.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C25: 17.XI.2000, 1 ex., v prosevu 
mraveniště Formica sp.. 

2. Monotoma bicolor A. & G. B. Villa, 1835 – 5849C24: 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 
25.VIII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena. 

3. Monotoma conicicollis Aubé, 1837 – 5848D5: 18.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa 
v PR, 9.1.2005, 5 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 4.XII.2005, 3 ex., v prosevu mraveniště 
Formica sp. v PR; 5849C18: XII.1979, 4 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 17.II.1988, 1 ex., v 
prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: 21.II.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 
5949A4: 4.IV.1992, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 23.XI.1997, 28 ex., v prosevu mraveniště 
Formica sp., 2.IV.2000, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.. 

4. Monotoma picipes Herbst, 1793 – 5849C6: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C19: 
18.VIII.2005, ve světelném lapači; 5849C23: 8.VIII.1985, 2 ex., na světlo; 5849C24: 30.VII.1990, 1 
ex., na světlo, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 29.IX.1996, 1 ex., smykem travnatých 
porostů; 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, 1 ex., na světlo; 5949B4: 
7.VII.1989, 4 ex., na světlo; 5949C8: 18.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači, 25.VIII.2002, 1 ex., v 
prosevu starého sena; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 27.VII.2006, 
ve světelném lapači. 
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5. Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) – 5848D9: 20.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 
5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 25.X.1992, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 
5848D14: 14.IX.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice 
Fomitopsis pinicola; 5849C6: 20.VII.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.III.1988, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku; 5849C7: 23.V.1987, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem 
položeným na čerstvé smrkové pařezy, 22.VI.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové 
pařezy; 5849C12: 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C13: 29.III.1992, 2 ex., pod kůrou 
padlé lípy; 5849C16: 26.V.1991, 8 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 17.X.2004, 5 ex., ve staré 
plodnici Pleurotes sp., 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: X.1984, 
7 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1985, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem 
plodnice Piptoporus betulinus, 8.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 3 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
7.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 
31.III.1990, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1994, 6 ex., pod dřevem položeným na starý dubový 
pařez, 5.XI.2000, 6 ex., v prosevu plísní pokryté plodnice Fistulina hepatica, 17.XI.2000, 2 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 15.IV.2007, 26.IV.2007, vše v noci na padlém dubu, 
28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice 
Piptoporus betulinus, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.III.1991, 4 ex., pod kůrou padlého 
buku; 5949A24: 19.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem 
položeným na rok staré bukové pařezy, 30.VII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B3: 4.IV.1987, 6 
ex., pod kůrou padlého buku, 8.XI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B7: 28.X.1989, 6 
ex., pod kůrou padlého javoru, 24.III.1990, 2 ex., při kopulaci pod kůrou padlého dubu; 5949B8: 
10.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus; 5949B11: 21.V.2005, 1 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 21.V.1988, 1 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., na metru bukového dřeva 
pokrytého plísní; 6048B4: 24.V.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., pod 
kůrou padlého habru, 6.V.1990, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice 
Fomes fomentarius; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1987, 1 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru; 6048D1; 6048D6: 8.V.1988, 2 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 18.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048D12: 17.X.1992, 3 ex., 
pod kůrou padlého buku. 

6. Rhizophagus brancsiki Reitter, 1905 – 5849C12: 17.VIII.1996, 1 ex., v prosevu staré plodnice 
Polyporus squamosus; 5849C24: IV.1982, 5 ex., v prosevu bukového trouchu, IV.1984, 14 ex., v 
prosevu bukového trouchu, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1988, 2 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 8 ex., v prosevu 
bukového trouchu, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B2: 3.V.1987, 3 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok starý 
bukový pařez ; 5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 
24.IV.1988, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949B8: 17.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5949B12: 21.V.1988, 18 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius. 

 Kategorie VU 
7. Rhizophagus cribratus Gyllenhal, 1827 – 5849C7: 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého buku; 

5849C24: 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 
10.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849D21: 
18.VI.2002, 1 ex., na světlo. 

 Kategorie VU 
8. Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792) – 5848D13: 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C12: 

22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: IV.1985, 3 ex., pod dřevem položeným 
na čerstvé borové pařezy, 21.IV.1990, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 
1.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5949B8: 12.V.1987, 5 ex., pod dřevem položeným na 
čerstvé borové pařezy; 6049A6: 4.V.1990, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy. 

9. Rhizophagus dispar (Paykull, 1800) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; 
5849C1: 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C6: 4.VI.1989, 6 ex., pod 
kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 3 ex., v prasklině 
přelomeného smrku, 7.XI.1992, 2 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C7: 18.VIII.1986, 2 
ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez, 
26.VI.1991, 6 ex., v prosevu zetlelých plev u krmelce, 4.VIII.1991, 8 ex., pod dřevem položeným na 
letošní smrkové pařezy; 5849C13: 1.V.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 29.III.1992, 2 ex., pod 
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kůrou padlé lípy; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 
6.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 2.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 5849C24: IV.1984, 2 
ex., pod kůrou padlého buku, IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 7.VI.1986, 1 ex., v návnadě 
z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VII.1989, 6 
ex., pod kůrou padlého dubu, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 2 
ex., v prosevu bukového trouchu, 16.III.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1992, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.IV.1994, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový 
pařez, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 5.XI.2000, 2 ex., v prosevu 
plísní pokryté plodnice Fistulina hepatica; 5849C25: 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A8: 5.VII.1995, 1 ex., 
smykem na lesní pasece; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A18: 13.IX.1987, 
2 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A24: 19.IV.1986, 13 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 
17.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok starý 
bukový pařez; 5949B3: 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B6; 5949B8: 12.V.1987, 5 ex., 
pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus, 24.IV.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez; 5949B12: 16.IV.1988, 
2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B4: VIII.1979, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 21.VI.1987, 1 ex., 
poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou 
padlého habru; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 23.V.1987, 3 ex., poklepem 
plodnice Pleurotes sp.; 6048B19: 19.X.1996, 3 ex., pod kůrou padlého habru; 6048D12: 17.X.1992, 4 
ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., pod kůrou padlé olše. 

10. Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů 
v PR; 5849C6: 5.VI.1989, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; 5849C24: 
29.VII.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez, 12.VI.1993, 7 ex., pod dřevem 
položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VII.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na borový pařez; 
5849D17: 1.VI.2003, 2 ex., na čerstvém borovém pařezu; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., pod dřevem 
položeným na čerstvé smrkové pařezy. 

11. Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798) – 5848D9: 20.IV.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C7: 9.VI.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 13.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého 
buku, 24.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 
1.VII.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 30.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 
22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., 
v prosevu staré plodnice Pleurotes sp.. 

12. Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 1827 – 5849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 6048B8: 
22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě. 

13. Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., na metru březového dřeva 
pokrytého plísní na lesní cestě podél PR; 5849C24: 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 
23.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., na 
metru olšového dřeva; 5949A8,: 5.VII.1995, 1 ex., pod kůrou poražené břízy; 6048D6: 18.V.1989, 1 
ex., na kvasící dubové míze. 

14. Rhizophagus perforatus Erichson, 1845 – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C7: 9.VI.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na 
čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 25.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; 5849C24: V.1984, 1 ex., 
pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 20.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 5.XI.2000, 4 ex., v 
prosevu plísní pokryté plodnice Fistulina hepatica; 5949A4: 20.VII.1986, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 5949A24; 5949B2: 22.V.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 
5949B7: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum. 

15. Rhizophagus picipes (Olivier, 1790) – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku. 
 
MORDELLIDAE 
 

1. Hoshihananomia perlata (Sulzer, 1776) – 5849C1: 11.VII.2009, smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese; 5949A4: 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., smykem v teplomilné 
doubravě.  

2. Mordella aculeata Linnaeus, 1758 – 6048B8: 26.VI.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 
3. Mordella brachyura Mulsant, 1856 – 5849C1: 10.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR; 

5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých 
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porostů, 6.VII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 4 ex., smykem travnatých porostů, 
26.VI.1999, 2 ex., smykem travnatých porostů, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: 
21.VI.1998, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského 
potoka; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 18.VIII.2001, 
3 ex., smykem na teplomilné stráni, 10.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 3 
ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 13.VI.1999, 4 
ex., smykem v doubravě, 11.VII.2003, 4 ex., smykem na teplomilné stráni. 

4. Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914 – 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 27.VII.1995, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 23.V.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7; 5949B11: 4.VII.2004, 
smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni. 

5. Mordella leucaspis Küster, 1849 – 6048B8: 13.VI.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
6. Mordellistena acuticollis Schilsky, 1895 – 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku. 
7. Mordellistena austriaca [= micantoides Ermisch, 1954] Schilsky, 1898 – 5949A4: 12.VII.1998, 1 ex., 

smykem na teplomilné stráni. 
8. Mordellistena brevicauda (Boheman, 1849) – 5949A4: 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné 

stráni, 23.V.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1995, 2 ex., smykem ve 
svahové habřině; 5949B11: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B8: 7.V.1995, 3 
ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

9. Mordellistena humeralis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů 
v PR; 5849C1: 10.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR; 5849C7: 1.VIII.1999, 1 ex., 
poklepem břízy; 5849C24: 20.VII.1996, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem 
dubu, 12.VII.1997, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě, 
26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na 
světlo. 

10. Mordellistena inexpectata Ermisch, 1967 – 5849C18: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů 
ve smíšeném lese, 20.VII.1996, 7 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese. 

11. Mordellistena kraatzi Emery, 1876 – 5949A4: 13.VI.1998, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949B11: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 30.V.2004, smykem na úpatí teplomilné 
doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1996, 1 ex., 
smykem v teplomilné doubravě. 

12. Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796) – 5849C18: 17.VII.1996, 5 ex., smykem květnatých 
porostů ve smíšeném lese; 5849C24: 12.VII.1997, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: 
21.VI.1998, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 27.VII.1996, 4 ex., smykem ve svahové 
habřině; 6048B8: 25.VI.1995, 4 ex., smykem v teplomilné doubravě, 5.VIII.1995, 6 ex., smykem na 
teplomilné stráni. 

13. Mordellistena nigritarsis Horák, 1996 – 5949B12: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 
 Kategorie EN 

               Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 
14. Mordellistena parvulla (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 24.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých 

porostů; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v habrové doubravě; 5949B11: 30.V.2004, smykem na 
úpatí teplomilné doubravy, 21.V.2005, smykem teplomilných trávníků na úpatí doubravy; 5949B12: 
21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku, 20.VII.2008, 
smykem teplomilného trávníku. 

15. Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810) – 5849C18: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů 
ve smíšeném lese; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.VI.2003, 
smykem v teplomilné doubravě; 5949B11: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 
5949B12: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 26.VI.1997, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 21.V.2003, smykem v teplomilné doubravě. 

16. Mordellistena purpureonigrans Ermisch, 1963 – 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v habrové 
doubravě. 

17. Mordellistena secreta Horák, 1983 – 5849C18: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů ve 
smíšeném lese; 5949B11: 29.VIII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 
1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

18. Mordellistena variegata (Fabricius, 1798) – 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., 
smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1997, 1 ex., 
smykem travnatých porostů; 5849C25: 21.VI.1998, 4 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 
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27.VII.1996, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 
6048B8: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě. 

19. Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775) – 5849C24: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 19.V.2002, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 25.IV.2009, 1 ex., poklepem kvetoucí 
trnky; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem 
v doubravě, 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

20. Tomoxia bucephala [= biguttata (Gyllenhal, 1827)] Costa, 1854 – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce na okraji bučiny; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., poklepem suchého 
buku; 5849C24: 30.VII.1995, 1 ex., na bukovém pařezu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého buku, 
3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.2002, 1 ex., poklepem 
suchého buku, 27.VI.2004, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C25; 5949A4: 18.VI.1996, poklepem 
suchého buku na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., na padlém buku. 

21. Variimorda basalis  (Costa, 1854) – 5849C1: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR 
22. Variimorda briantea (Comolli, 1837) – 5949B12: 10.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
23. Variimorda villosa (Schrank, 1781) – 5849C13: 4.VIII.2007, na květech okolíku v nivě přítoku 

Klíčavy.  
 
               Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
              Mordellistena nigritarsis Horák, 1996 
 
MYCETOPHAGIDAE 
 

1. Litargus balteatus Leconte, 1856 – 5849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C24: 30.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem 
plodnice Polyporus squamosus, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 
27.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 3.VIII.1997, 4 ex., ve vinné pasti, 
21.IX.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 25.X.1997, 3 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 5.VIII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 5.XI.2000, 2 ex., na plísní 
pokryté staré plodnici Fistulina hepatica, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5949B3: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 6048B3: 
14.VI.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky. 

 Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plodnicích 
různých stromových hub a hnijícími přírodními produkty. 

2. Litargus connexus (Fourcroy, 1785) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., na plísní pokrytém metru 
březového dřeva na lesní cestě podél PR; 5848D13: 3.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 
27.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 
5849C24: II.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, V.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 3 
ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 1 
ex., imaturní poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 
26.IV.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 27.VI.1992, více ex., též 
imaturní pod kůrou padlého buku, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 
13.VIII.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky, 27.VII.1988, 3 ex., 
poklepem starých plodnic Pleurotes sp., 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 
16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 
2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 12.V.1993, 4 ex., na metru olšového dřeva; 5949A10: 
10.V.2002, 3 ex., poklepem suchého dubu, 8.V.2004, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 
1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého habru; 5949A18: 
26.VI.1990, 3 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp.; 5949A24: 19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou 
padlého habru; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod kůrou rok starých bukových pařezů, 30.VII.1989, 17 ex., 
pod kůrou padlé lípy; 5949B3: 4.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B6; 5949B7; 5949B8: 
10.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem staré 
plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 16.IV.1988, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.1988, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 
23.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 7 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 
2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1987, více ex., poklepem suchého dubu, 
27.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 6.V.1990, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 
5.VIII.1995, 3 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1987, 1 
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ex., poklepem suchého habru, 22.V.1987, 6 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 5 ex., 
pod kůrou padlého dubu; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu. 

3. Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787) – 5848D13: 3.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C6: 18.VII.1992, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 20.VII.1986, 3 ex., 
poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5849C12: 17.VIII.1996, 3 ex., poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 29.VI.2008, 
pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: III.1977, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 
30.VI.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1984, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 2 ex., 
pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 3.VIII.1997, 1 ex., ve 
vinné pasti, 1.VIII.1998, 12 ex., poklepem plodnice Hypoxylon sp., 10.VII.2005, 3 ex pod dřevem na 
starém bukovém pařezu; 5849C25: 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1987, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
19.VII.1991, 3 ex., na metru bukového dřeva; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes 
sp.; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B8; 5949B12: 16.IV.1988, 
2 ex., poklepem plodnice Hypoxylon multiforme; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého 
habru; 6048B4: 24.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: VII.1977, 1 ex., pod kůrou padlého 
dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 
28.VI.1991, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1995, 1 ex., smykem v 
doubravě; 6048B10: 2.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě. 

4. Mycetophagus decempunctatus Fabricius, 1801 – 5849C24: VIII.1984, 1 ex., pod kůrou padlého 
dubu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 30.V.1992, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 3.VI.1994, 2 ex., na světlo, 3.VII.1994, 6 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
23.V.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 2 ex., poklepem suché 
plodnice Pleurotes sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VI.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 12.VI.1987, 1 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.IX.1990, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., 
poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 5949B12: 
21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 1.VI.1991, 2 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem starých plodnic Hypholoma sp.. 

 Kategorie EN 
5. Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 – 5848D14: 14.IX.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 

5849C6: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: III.1977, 5 ex., pod kůrou padlého 
buku, 8.I.1995, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 9.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5949B3: 19.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., pod kůrou 
padlého buku; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem staré plodnice Fomes sp.. 

 Kategorie VU 
6. Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 – 5849C1: 11.IV.2004, více ex., poklepem zaschlých 

plodnic stromových lupenitých hub; 5849C6: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, 3 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C24: 14.VII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 5 ex., poklepem plodnice 
Piptoporus betulinus, 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 22.VI.1986, 2 ex., pod 
kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 1.V.1987, 8 ex., 
poklepem staré plodnice Trametes sp., 26.VI.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 27.VII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.1990, 3 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.V.2004, 1 
ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 3 ex., poklepem suché plodnice 
Pleurotes sp., 6.VII.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 25.X.1997, 16 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 30.VI.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 27.VII.1988, 2 ex., 
poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 25.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 
5849D21: 24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, v prosevu 
staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5948B5: 20.III.1993, 3 ex., poklepem starých plodnic lupenitých hub na padlém topolu; 
5949A4: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru, 6.X.1990, 6 ex., též imaturní v prosevu staré 
plodnice Polyporus squamosus; 5949A18: 26.VI.1990, 4 ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 
5949B2: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5949B7; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 
21.V.2005, 6 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice 
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Fomes fomentarius; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
26.VI.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VI.1991, 4 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, 3 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 
19.X.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius. 

 Kategorie VU 
7. Mycetophagus piceus (Fabricius, 1787) – 5849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 

fomentarius; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C13: 23.IX.2007, imaturní ex., 
poklepem staré plodnice hřibovité houby; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
10.VII.1982, 18 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 13.VIII.1986, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 30.VII.1988, 1 ex., poklepem 
plodnice Polyporus squamosus, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 
7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 28.VII.1990, 5 ex., v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus, 5.XI.2000, 4 ex., na plísní pokryté staré plodnici Fistulina hepatica, 9.VI.2001, 
3 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice 
Pleurotes sp., 11.VII.2006, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 
28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 
31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 
17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 1.VI.2003, 3 ex., v prosevu 
dutiny dubu; 5949A17; 5949B8; 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12; 
6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: IV.1977, 1 ex., pod 
kůrou padlého dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 11.VI.1989, 1 ex., poklepem 
plodnice Phellinus robustus, 1.VI.1991, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
11.VII.2002, 3 ex., na světlo; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 2 ex., 
poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
18.V.1989, 3 ex., na kvasící dubové míze. 

8. Mycetophagus populi Fabricius, 1798 – 5849C19: 1.V.2005, 2 ex., ve světelném lapači. 
 Kategorie VU 
9. Mycetophagus quadriguttatus P. W. J. Müller, 1821 – 5849C11: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu sena ve 

stodole; 5849C24: 5.XI.2000, 2 ex., na plísní pokryté staré plodnici Fistulina hepatica, 7.VI.2003, 1 
ex., v prosevu starého sena, 6.VII.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
29.IV.2006, 1 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849D21: 
17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu sena 
v nivě řeky. 

10. Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1767) – 5848D9: 14.IX.1986, 7 ex., poklepem plodnice 
Hypholoma fasciculare; 5849C6: 9.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Lentinellus cochleatus; 5849C7: 
22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého 
dubu, 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem starých plodnic Polyporus squamosus; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., 
pod kůrou padlého buku; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 5849C19: 
9.VII.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: VIII.1976, 6 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 
13.VIII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 16.VII.1988, 4 ex., poklepem staré plodnice 
Polyporus squamosus, 27.VII.1988, 12 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 14.VIII.1988, 6 
ex., poklepem staré suché plodnice Polyporus squamosus, 23.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice 
Polyporus squamosus, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 8.V.1989, 6 ex., poklepem 
plodnice Pleurotes sp., 16.VII.1989, poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.1990, více ex., 
poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VII.1994, 21 ex., v prosevu starých suchých plodnic 
Laetiporus sulphureus, 21.IX.1997, 6 ex., v prosevu starých suchých plodnic Laetiporus sulphureus, 
29.VIII.1998, 7 ex., v prosevu starých suchých plodnic Laetiporus sulphureus, 1.VIII.2001, 1 ex., 
poklepem staré plodnice hřibovité houby, 23.V.2004, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 13.VI.2004, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., 
poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 28.IV.2007, poklepem plodnice 
Fomes fomentarius, 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice 
Fomes fomentarius; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 
více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus, 2.VIII.2009, poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na 
světlo, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 2.III.1991, 1 ex., pod 
kůrou stojícího javoru; 5949A17: 26.VI.1990, více ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 
5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., poklepem plodnice 
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Pleurotes sp.; 5949B7: 9.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 21.V.2005, 3 
ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B4: 21.VI.1987, více 
ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 2.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes 
sp., 27.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 26.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice 
Laetiporus sulphureus, 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1991, více ex., poklepem staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, více ex., poklepem starých plodnic Hypholoma sp.; 
6048B9: 22.V.1987, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D12: 17.X.1992, 2 ex., pod kůrou 
padlého buku; 6049A7: 11.VI.1989, 4 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.. 

11. Triphyllus bicolor (Fabricius, 1792) – 5849C19: 25.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
IV.1982, 1 ex., poklepem suchého buku, 14.VIII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus, 17.VI.1989, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.1990, 2 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VIII.1997, 4 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., 
poklepem plodnice Fistulina hepatica, 20.VI.1999, 1 ex., poklepem staré plodnice Fistulina hepatica, 
2.VII.2000, 2 ex., v prosevu starého sena, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu, 5.VIII.2000, 3 ex., poklepem plodnice Fistulina hepatica, 1.X.2000, 4 ex., poklepem plodnice 
Fistulina hepatica, 5.XI.2000, 3 ex., na staré plísní pokryté plodnici Fistulina hepatica, 1.VII.2001, 1 
ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 1.VIII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité 
houby, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 27.VII.1988, 1 ex., v prosevu 
staré plodnice Pleurotes sp., 19.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Phaeolus schweinitzii, 19.VII.2009, 
2 ex., poklepem zralé plodnice Hericium clathroides, plodnice Hericium clathroides; 5949B3: 
30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., poklepem plodnice 
Polyporus squamosus; 6048B4: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: VII.1977, 6 ex., 
poklepem suchého dubu, 10.VII.1987, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
26.VI.1988, 3 ex., v prosevu plodnice Laetiporus sulphureus, 26.VII.1988, 2 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 11.VI.1989, 2 ex., v prosevu plodnice Phellinus robustus, 20.VI.1992, 
více ex., poklepem starých plodnic Hypholoma sp.. 

 Kategorie VU 
12. Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) – 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 

30.VII.1900 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 3 ex., na světlo, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice 
hřibovité houby, 28.VII.2005, 6 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo, 
28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na 
světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1989, 3 ex., na světlo; 6048D20: 17.VIII.2006, ve 
světelném lapači. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Litargus balteatus Leconte, 1856 
 Mycetophagus quadriguttatus P. W. J. Müller, 1821 
 
NITIDULIDAE 
 

1. Amphotis marginata (Fabricius, 1781) – 5849C24: 15.IV.2000, 2 ex., 22.VII.2000, 7 ex., 20.V.2001, 
29 ex., 9.VI.2001, 9 ex., 17.VI.2001, 1 ex., 19.V.2002, 4 ex., 20.VII.2002, 1 ex., 18.V.2003, 12 ex., 
28.IX.2005, 2 ex., 29.IV.2006, 3 ex. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí z nálezů pod dřevem, které bylo záměrně položené k dutině u paty 
solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus. 

2. Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 2.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 22.VII.2000, 
2 ex., na kvasící dubové míze. 

 Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na hnijícím 
ovoci, kvasící míze či lýku pod kůrou stromů.  

3. Carpophilus marginellus Motschulsky, 1858 – 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 
5849C24: 18.V.1986, 1 ex., poklepem ploldnice Fomes fomentarius, 17.VIII.1986, 2 ex., v návnadě 
z kynutého syrového těsta, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 2.VII.2000, 1 ex., na kvasící 
dubové míze, 22.VII.2000, 6 ex., na kvasící dubové míze, 5.VIII.2000, 4 ex., na kvasící dubové míze; 
5849C25: 13.VII.2006, 3 ex., na kvasící dubové míze; 5949B2: 22.V.1989, 1 ex., pod dřevem 
položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

 Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na hnijícím 
ovoci, kvasící míze či lýku pod kůrou stromů.  

4. Carpophilus pilosellus Motschulsky, 1858 – 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius. 
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5. Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787) – 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového 
těsta, 15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 18.VI.1988, 14 ex., ve vinné pasti, 
8.V.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 
3.VIII.1997, 2 ex., ve vinné pasti, 14.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 8.VI.1999, 1 ex., ve vinné pasti, 
2.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 
13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., ve staré plodnici pýchavky, 
18.V.1989, 23 ex., na kvasící dubové míze. 

6. Cryptarcha undata (Olivier, 1790) – 5849C24: 10.VI.1988, 8 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 3 ex., ve 
vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 23.VI.1999, 1 ex., ve vinné pasti, 2.VII.2000, 2 ex., na 
kvasící dubové míze; 6048D6: 18.V.1989, 36 ex., na kvasící dubové míze. 

7. Cychramus variegatus (Herbst, 1792) – 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého habru 
v teplomilné doubohabřině. 

8. Epuraea aestiva [= depressa (Illiger, 1798)] (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 23.V.1987, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 
4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 25.VI.1989, 2 ex., poklepem javoru; 5849C24: 
9.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 23.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
3.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího 
bodláku, 20.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
16.VII.1989, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 29.VII.1991, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 
30.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.V.1998, více ex., 
poklepem kvetoucí jabloně; 5849C25: 16.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1987, 6 ex., 
poklepem kvetoucí hrušně, 12.VI.1987, 5 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5948B4: 
15.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese; 5949A4: 8.V.1989, 8 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 26.V.1989, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2003, více ex., 
poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; 5949A12: 22.VII.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího okolíku; 
5949A17: 8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu ve svahové habřině, 8.VI.1991, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu ve smíšeném lese, 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A23: 
10.VII.1991; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B12: 4.VI.1987, 3 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949C23: 18.V.1996, 3 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 6048B3: 
20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, více ex., poklepem kvetoucí střemchy; 6048B4: 
25.IV.1999, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 
10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, více 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

9. Epuraea angustula Sturm, 1844 – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka. 
10. Epuraea binotata Reitter, 1872 – 5849C24: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 

5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
11. Epuraea castanea (Duftschmid, 1825) – 5849C24: 23.V.1986, 18 ex., 20.VII.1986, 6 ex., 

13.VIII.1986, 12 ex., 7.V.1989, 4 ex., 20.V.1989, 3 ex., 6.VI.1989, 4 ex., 16.VII.1989, 2 ex., 
30.V.1992, 12 ex., 8.V.1995, 24 ex., 3.VIII.1997, 2 ex., 9.VI.2001, 1 ex., 3.VI.2007, 10.VI.2007; 
5849C25: 22.V.1987, 3 ex., 12.VI.1987, 23 ex., 28.IV.2007; 5949B2: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B3; 
5949B7: 14.V.1987, 1 ex.; 5949B8; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., 21.V.1988, 2 ex.  

 Poznámka: všechny sběry pocházejí z poklepů plodnice Fomes fomentarius. 
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12. Epuraea deleta Sturm, 1844 – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 
9.V.1986, více než 100 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 16.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
7.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého 
syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 14.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 10.V.1998, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 
20.V.2001, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 23.V.1986, 1 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 1 
ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 9.IX.1990, více ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949B2; 5949B3: 17.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., 
smykem v bučině; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně, 10.V.1987, 10 ex., poklepem 
plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 
27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1999, 4 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu. 

13. Epuraea distincta (Grimmer, 1841) – 5849C18: 30.IV.2005, 6 ex., poklepem plodnice Trametes 
confragosa  v nivě potoka; 6048B3: 25.IV.1999, 2 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa v nivě 
řeky. 

14. Epuraea guttata (Olivier, 1790) – 5849C24: 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 
20.VII.1986, 6 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého 
syrového těsta, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze; 
5849C25: 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice Fistulina hepatica, 13.VII.2006, 3 ex., na kvasící 
dubové míze; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo; 6048D6: 
18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze. 

15. Epuraea longula Erichson, 1845 – 5849C7: 4.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C14: 
19.VIII.1990, více ex., smykem kvetoucích jestřábníků na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 
13.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého 
syrového těsta, 17.VIII.1986, více ex., poklepem kvetoucího bodláku, 6.IV.1991, 2 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 25.VII.2004, 2 ex., na plísní 
pokrytém metru bukového dřeva; 5949A10: 1.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949C23: 9.V.1990, 2 ex., 
poklepem kvetoucí Lunaria rediviva, 20.VI.1992, 4 ex., na metrech dubového dřeva pokrytého plísní. 

16. Epuraea marseuli Reitter, 1872 – 5848D5: 29.III.2003, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese 
podél PR; 5849C1: 16.V.1997, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 6.IV.2009, 
více ex., na čerstvém smrkovém pařezu; 5849C6: 4.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VI.1989, 
16 ex., pod kůrou položenou na čerstvé modřínové pařezy; 5849C7: 9.V.1991, 12 ex., pod dřevem 
položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným 
na čerstvé smrkové pařezy; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C23: 
17.VIII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 13.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého 
syrového těsta, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 15.VIII.1986, 1 ex., 
v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 8.V.1997, 3 
ex., poklepem borovice, 26.V.1989, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 
17.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou 
padlé borovice, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 3.VI.1994, 1 
ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 16.V.1997, 11 ex., 
na světlo, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.V.2002, 2 ex., na světlo, 6.VII.2004, 1 ex., 
pod dřevem položeným na borový pařez, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 
11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 
8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5849C25: 10.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů; 
5849D21: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na 
světlo; 5949B8: 10.V.1987, 26 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 24.IV.1988, 6 ex., 
pod dřevem položeným na borové pařezy; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., pod kůrou padlé borovice; 
6048B8: 11.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., smykem ve smíšeném lese. 

17. Epuraea melanocephala (Marsham, 1802) – 5849C6: 20.VII.1986, 5 ex., poklepem kvetoucího 
bodláku; 584913: 28.IV.2002, více ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C18: 20.VII.1986, více ex., 
poklepem kvetoucí lípy, 6.V.1987, 12 ex., poklepem kvetoucí svídy, 29.IV.1995, 2 ex., poklepem 
kvetoucí střemchy; 5849C24: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, více ex., 
poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 2.VII.2000, více ex., poklepem 
kvetoucí lípy; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A4: 17.VIII.1986, více ex., poklepem kvetoucího bodláku, 12.V.1993, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 16.V.2004, 3 ex., 
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poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 
8.VI.1991, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 16.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5949B7; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B11: 21.V.2005, poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949B12: 6.VII.2002, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949C8: 23.VI.2002, 1 ex., 
ve světelném lapači; 6048B3: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B4: 21.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 2.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 
ex., smykem v doubaravě, 21.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.IV.1997, 6 ex., poklepem kvetoucí 
střemchy; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucí trnky. 

18. Epuraea melina Erichson, 1843 – 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 
2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 
1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; 5949C23: 9.V.1990, 1 ex., poklepem 
kvetoucí Lunaria rediviva, 18.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 6048B8: 
27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 1.VI.1991, 1 ex., 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu. 

19. Epuraea muehli Reitter, 1908 – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice. 
20. Epuraea neglecta (Heer, 1841) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D25: 

15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice 
Ganoderma applanatum; 5849C14: 19.VIII.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 18.V.1986, 
2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 1 ex., na 
světlo; 5849C25: 3.VI.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 
5949A8: 5.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 
26.V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 6048D1: 8.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí trnky, 18.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., pod kůrou poraženého dubu. 

21. Epuraea pallescens [= florea Erichson, 1845] (Stephens, 1830) – 5848D25: 15.V.1992, 6 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VI.1989, 4 ex., pod 
dřevem položeným na modřínové pařezy, 6.VI.1992, 3 ex., na čerstvě padlém smrku; 5849C7: 
9.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucí; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky; 5849C18: 
6.VI.1992; 5849C24: 16.V.1986, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, 2 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 8.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 
ex., poklepem kvetoucího bodláku, 7.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 2 ex., na 
světlo, 14.VII.1992, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na 
světlo, 20.VI.2007, na světlo; 5849C25: 20.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 
8.VII.2002, 7 ex., na světlo; 5948D24: 6.VIII.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku v nivě řeky; 
5949A4: 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A20: 26.VIII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího okolíku; 5949A23: 
8.VI.1991, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B3: 17.V.1986, 6 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí 
třešně; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., smykem 
v doubravě, 6.V.1990, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A7: 11.VI.1989, 5 ex., 
pod kůrou poraženého dubu. 

22. Epuraea pygmaea (Gyllenhal, 1808) – 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C6: 5.VI.1989, 
8 ex., pod dřevem položeným na čerstvý modřínový pařez, 15.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným 
na čerstvý modřínový pařez; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový 
pařez; 6048D1: 8.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

23. Epuraea rufomarginata (Stephens, 1830) – 5849C24: 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 
14.VII.1992, 1 ex., pod dřevem na smrkovém pařezu pokrytém plísní, 12.V.1993, 2 ex., poklepem 
suché břízy; 5849C25: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou 
padlého dubu.. 

24. Epuraea terminalis Mannerheim, 1843 – 5849C1: 10.VIII.2008, pod dřevem položeným na čerstvý 
smrkový pařez ve smíšeném lese; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949C23: 
20.VI.1992, 2 ex., na metru dubového dřeva s plísní; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., pod kůrou poraženého 
dubu. 
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25. Epuraea unicolor (Olivier, 1790) – 5848D5: 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 
5849C1: 16.V.1997, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 6.IV.2009, více ex., na 
čerstvém smrkovém pařezu, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice; 5849C6: 5.VI.1989, 4 ex., pod 
dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy, 15.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé 
modřínové pařezy, 4.VI.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé bukové pařezy; 5849C7: 
9.V.1991, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., 
smykem na lesní cestě, 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 4.VII.1996, 1 
ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 20.VI.1989, 1 ex., poklepem javoru, 7.IV.1995, 1 ex., pod 
dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 5849C24: 18.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 3 ex., poklepem suché břízy, 
23.VIII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 23.VI.1999, 2 ex., ve vinné pasti, 14.VIII.1997, 7 ex., ve vinné pasti, 
21.IX.1997, 5 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1998, 3 ex., na kvasící dubové 
míze, 15.VII.1998, 4 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze, 
6.VIII.2000, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.VI.2001, 3 ex., pod kůrou padlé 
borovice, 1.VIII.2001, 1 ex., v prosevu staré plodnice hřibovité houby, 18.V.2003, 6 ex., v prosevu 
starého sena, 13.VII.2006, na kvasící dubové míze, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 8.V.2009, na 
čerstvých borových kládách; 5849C25: 7.VI.1986, 3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 
15.VIII.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího 
bodláku; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 6.VII.2005, v prosevu 
dutiny lípy; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A20: 26.VIII.1989, 2 ex., 
smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A23: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
20.VI.1992, 2 ex., na metru dubového dříví s plísní; 5949B2: 27.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice 
Polyporus squamosus; 5949B3; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině; 5949B8; 5949C23; 
6048B4: 24.V.1986, 1 ex., pod kůrou poražené borovice; 6048D6: 18.V.1989, více ex., na kvasící 
dubové míze; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., pod kůrou poraženého dubu, 19.VII.1989, 4 ex., pod kůrou 
poraženého dubu. 

26. Epuraea variegata (Herbst, 1793) – 5848D5: 21.VIII.2004, 1 ex., poklepem staré plodnice Phellinus 
nigricans v PR; 5848D25: 17.IV.1988, 3 ex., poklepem kvetoucí jívy; 5849C6: 23.V.1987, 4 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 19.V.1988, 4 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 5.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 22.VI.1991, 2 ex., 
poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma 
applanatum, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C12; 5849C13: 28.IV.2002, 3 ex., v 
prosevu čerstvých bukových pilin, 22.V.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 
5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 3.VI.1986, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 25.VI.2004, 1 
ex., 25.VIII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C23; 5849C24: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem 
plodnice Piptoporus betulinus, 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 13.VIII.1986, 
6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.IV.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.V.1988, 1 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1989, 4 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
16.VII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1995, 11 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 25.X.1997, 7 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C25: 20.VII.1986, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B2: 17.V.1986, 
4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové 
pařezy; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.V.1987, 3 ex., poklepem 
kvetoucí třešně; 5949B8: 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 1.VII.1987, 18 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.IV.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé 
borové pařezy; 5949B12: 16.IV.1988, 14 ex., na kvasící bukové míze; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 8.V.1988, 17 
ex., poklepem kvetoucí trnky, 18.V.1989, 6 ex., na kvasící dubové míze. 

27. Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775) – 5848D5: 11.IV.2004, 7 ex., v prosevu starých plev u 
krmelce; 5849C6: 20.VII.1986, 3 ex., na kvasící bukové míze; 5849C24: 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě 
z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 9.V.1987, 1 ex., 
pod dřevem na plísní pokrytém pařezu, 21.IX.1997, 7 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 25.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 17.V.2008, 
v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze. 

28. Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) – 5849C18; 5849C24: 17.VIII.1986, 3 ex., v návnadě 
z kynutého syrového těsta, 25.X.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
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5.XI.2000, 3 ex., na suché plísní pokryté plodnici Fistulina hepatica; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod 
dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B8: 22.V.1987, 3 ex., na kvasící dubové míze; 
5949B12: 16.IV.1988, 14 ex., na kvasící dubové míze; 6048B3; 6048B8: 4.IV.1988, 1 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 19.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048D6: 18.V.1989, 8 
ex., na kvasící dubové míze. 

29. Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 29.III.2004, 4 ex., pod kůrou a na padlé 
borovici v PR; 5849C1: 16.V.1997, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C6: 
19.V.1988, 2 ex., na kvasící bukové míze; 5849C7: 19.V.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé 
smrkové pařezy; 5849C17: 11.XI.2006, poklepem staré plodnice Pholiota aurivella; 5849C18; 
5849C24: 27.IV.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 28.IX.1986, 1 ex., pod kůrou 
položenou na borový pařez, 26.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 
10.III.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 25.II.1994, 2 ex., na metru borového dřeva; 5849D19; 
5949A4: 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 4.IV.1992, 7 ex., pod kůrou poražené osiky; 
5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B8: 10.V.1987, 3 
ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez, 24.IV.1988, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý 
borový pařez; 6048D1: 8.V.1988, 3 ex., na kvasící dubové míze; 6049A6. 

30. Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835) – 5848D5: 9.V.1993, 1 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C1: 13.IV.2009, 2 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C6: 19.V.1988, 3 ex., na kvasící bukové míze; 5849C7: 4.VI.1989, 1 ex., pod 
kůrou padlého buku, 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 29.IV.2001, 1 ex., smykem 
břehových porostů rybníka; 5849C12: 23.IV.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 
17.VIII.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 22.VIII.1996, 8 ex., ve vinné pasti, 
25.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové 
míze, 15.VII.1998, 3 ex., na kvasící dubové míze, 5849C25: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 10.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
8.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku v podhoubí Pleurotes sp., 16.III.1991, 2 ex., pod kůrou 
stojícího dubu; 5949A10: 16.IV.2009, 2 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího 
sena; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B7; 5949B8: 
17.V.1987, 3 ex., na kvasící dubové míze; 5949B12: 16 ex., na kvasící dubové míze; 6048B8: 
24.IV.1993, 2 ex., na kvasící dubové míze; 6048D6: 8.V.1988, 2 ex., na kvasící dubové míze, 
18.V.1989, 2 ex., na kvasící dubové míze. 

 Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě především na 
kvasící míze a lýku listnatých stromů, druhotně i na nejrůznějších kvasících či hnijících rostlinných 
substrátech. Může se eventuelně uplatnit jako jeden z vektorů tracheomykóz listnatých stromů a jiných 
houbových onemocnění rostlin.  

31. Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) – 5848D5: 4.VIII.1991, 14.VI.1992, 21.VIII.2004, 1.V.2005, 
22.X.2006; 5848D14: 17.VII.1994; 5848D25: 17.IV.1988, 15.V.1992; 5849C1: 31.V.1998; 5849C6: 
19.V.1988; 5849C7: 9.V.1991; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12: 24.VII.1995; 5849C13: 14.VI.1987, 
18.VIII.1990, 10.V.1992, 24.IV.1994, 22.VII.2001; 5849C17: 26.IV.1998, 10.VII.1994; 5849C18: 
12.IV.2004, 29.IV.1995, 3.IX.1995; 5849C19: 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C23; 5849C24: 
9.V.1986, 20.VII.1986, 20.V.1989, 26.V.1989, 17.VI.1989, 1.VII.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 
28.VII.1990, 16.V.1997, 2 ex., na světlo, 23.IV.1995, 21.VII.2004, 3 ex., na světlo; 5849C25: 
12.VI.1987, 17.VIII.1986, 16.VIII.1987; 5948B4: 15.V.1992; 5948D5: 28.VII.1989, 22.VII.1990; 
5948D24: 21.VII.1989, 6.VIII.1989; 5949A4: 8.V.1989, 20.V.1990, 12.V.1993, 29.IX.1996, 
12.VIII.1995; 5949A10; 5949A13: 26.VI.1990; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995; 
5949A20; 5949A22: 20.VI.1987; 5949A23: 26.VI.1990; 5949A24: 23.V.1987, 1.VI.1991; 5949B2: 
30.IV.1989; 5949B3: 1.VII.1987; 5949B7: 9.V.1989, 21.VII.2003, 25.V.2008, poklepem kvetoucí 
Lunaria rediviva; 5949B8; 5949B11: 16.V.2004, 6.VII.2004; 5949B12: 16.IV.1988, 6 ex., poklepem 
kvetoucího lýkovce; 5949B22: 21.V.1992; 5949C12: 19.VII.1989; 5949C13, 5949C14, 5949C23: 
9.V.1990, 24.VI.1990, 18.V.1990; 5949B3: 11.VI.1993; 6048B3: 3.V.1997, 20.VI.1992, 15.V.1992; 
6048B4: 25.IV.1999; 6048B8: 26.IV.1986, 27.VI.1987, 10.VII.1987, 17.V.1989, 6.V.1990, 24.VI.1990; 
6048B9: 13.V.1986, 23.V.1987; 6048D1; 6048D2: 8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988, 18.V.1989; 6048D20: 
8.V.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

 Poznámka: kromě sběru na světlo pocházejí všechny ostatní sběry ze smyků nebo poklepů různých 
druhů  kvetoucích rostlin. 

32. Meligethes bidens C. Brisout de Barneville, 1863 – 5849C24: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: 
12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové 
habřině; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 20.VI.1987, 1 ex., 
21.VI.1991, 1 ex., 11.VI.1992, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni. 
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33. Meligethes brachialis Erichson, 1845 – 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
6048B8: 17.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

34. Meligethes brunnicornis Sturm, 1845 – 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.VI.2003, 1 ex., smykem v nivě 
potoka; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B3: 25.IV.1999, 1 
ex., smykem v nivě řeky. 

35. Meligethes carinulatus [= erythropus (Marsham, 1802)] Förster, 1849 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 
ex., smykem v nivě potoka; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 17.V.1989, 1 
ex., smykem na teplomilné stráni. 

36. Meligethes coeruleovirens Förster, 1849 – 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině. 
 Kategorie VU 
37. Meligethes corvinus Erichson, 1845 – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině. 
 Kategorie VU 
38. Meligethes czwalinae Reitter, 1871 – 5949B7: 12.V.2002, více ex., smykem většího porostu kvetoucí 

Lunaria rediviva v nivě Lánského potoka; 5949C23: 9.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucí Lunaria 
rediviva, 1.VI.1991, 7 ex., poklepem odkvetlé Lunaria rediviva, 24.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucí 
Lunaria rediviva, 18.V.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva. 

 Poznámka: pravděpodobně uměle vytvořený (divoká skládka) porost Lunaria rediviva v nivě Klucné 
na lokalitě 5949C13 zanikl v r. 2003, v místě výskytu je nyní odstavná plocha u silnice. Na lokalitě 
5949A24, kde se u silnice na Pískách rovněž vyskytuje menší porost Lunaria rediviva, pravděpodobně 
též uměle vytvořený, nebyl M. czwalinae nalezen. Výsky vedle vazby na Lunaria rediviva je podmíněn 
pravděpodobně i studeným klimatem údolních potočních niv. 

39. Meligethes denticulatus (Heer, 1841) – 5848D5: 9.V.1993, 11.VI.1994, 21.VIII.2004; 5848D25: 
15.V.1992; 5849C1: 31.V.1998, 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese 
podél PR; 5849C7: 5.VI.1991, 4.V.1996; 5849C11: 16.V.1993, 1.IX.1996; 5849C12: 16.V.1993; 
5849C13: 10.V.1992, 23.IV.1994, 4.V.1996, 17.V.1998; 5849C17: 27.V.1994, 26.IV.1998; 5849C23; 
5849C24: 21.V.1988, 8.V.1989, 20.V.1989; 5849C25: 3.VI.1987, 16.VIII.1987, 24.V.1988; 5948D24: 
21.VII.1989; 5949A4: 9.V.1986, 17.VIII.1986, 23.VII.1989, 20.V.1990, 18.VII.1993; 5949A10; 
5949A17: 8.VI.1991; 5949A20: 26.VIII.1989; 5949A23: 8.VI.1991; 5949A24: 23.V.1987; 5949B8: 
10.V.1987; 5949B11: 16.V.2004; 5949B12; 5949C23: 9.V.1990, 18.V.1996; 6048B4: 25.IV.1999; 
6048B8: 23.V.1987, 17.V.1989, 6.V.1990, 6.V.1995, 19.IV.1997; 6048B10: 23.V.1987; 6048D1: 
8.V.1988; 6048D2: 8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988, 18.V.1989. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin. 
40. Meligethes difficilis (Heer, 1841) – 5849C13: 4.V.1996, 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 

5849C18: 5.VII.1987; 5849C24: 17.VIII.1986; 5949A4: 12.VIII.1995; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B7: 
10.VII.2001; 5949C23: 18.V.1996; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin. 
41. Meligethes egenus Erichson, 1845 – 5949B11: 25.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů v nivě 

potoka; 5949B22: 21.V.1992, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., smykem v nivě 
řeky. 

42. Meligethes flavimanus Stephens, 1830 – 5849C24: 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na okraji smíšeného lesa; 5949A22: 20.VI.1987, 6 ex., smykem 
na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

43. Meligethes gagathinus Erichson, 1845 – 5949B12: 18.VIII.2001, smykem na teplomilné stráni, 
12.V.2002, smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, smykem na teplomilné stráni, 10.VII.2002, 
smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 20.VI.1987, 1 ex., 11.VII.2003, vše smykem na teplomilné 
stráni. 

44. Meligethes lugubris Sturm, 1845 – 5949A22: 21.V.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 
5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 19.VII.1989, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 13.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího zběhovce. 

45. Meligethes maurus Sturm, 1845 – 6048B3: 15.V.1992, smykem v nivě řeky; 6048B8: 11.VII.2002, 
smykem v doubravě. 

46. Meligethes morosus Erichson, 1845 – 5849C18: 5.VII.1987, 2 ex., smykem v nivě potoka. 
47. Meligethes nigrescens Stephens, 1830 – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C13: 28.IV.2002; 5849C18: 

26.V.1986; 5849C23; 5849C24: 18.V.1986, 29.VII.1991, 30.V.1992; 5849C25: 6.VI.1987, 20.V.1990; 
5949A4: 12.V.1993; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A22: 20.VI.1987; 5949B2; 5949B7: 10.VII.2001; 
5949C14: 14.VI.1987; 6048B3; 6048B8: 17.V.1989, 15.V.1992, 19.IV.1997, 3.V.1997; 6048D2: 
8.V.1988. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin. 
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48. Meligethes ochropus Sturm, 1845 – 5849C13: 20.VI.2004, smykem v nivě potoka; 6048B8: 
21.V.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

49. Meligethes ovatus Sturm, 1845 – 5849C13: 18.VII.1999, smykem v nivě potoka; 5849C14: 
19.VIII.1990, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: 29.VII.1991, poklepem kvetoucí lípy; 6048B4: 
3.V.1997, smykem ve smíšeném lese. 

50. Meligethes pedicularius [= viduatus (Heer, 1841)] (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 21.VIII.2004, 
smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 31.V.1998; 5849C18: 5.VII.1987, 27.VIII.1995; 
5849C24: 9.V.1986; 5948B20: 20.VI.1987; 5949A4; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995, 
27.VII.1996; 5949A24: 23.V.1987; 5949B2; 6048B8: 27.VI.1987, 10.VII.1987, 23.VII.1987, 
11.VI.1989, 18.V.1990, 14.VI.1990, 21.VI.1991, 16.VII.1991, 11.VI.1992, 20.VI.1992, 19.VI.1993; 
6048B9: 22.V.1987. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin. 
51. Meligethes planiusculus (Heer, 1841) – 5948B20: 20.VI.1987, více ex., poklepem hadince; 5949B2: 

5.VIII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku, 6.VII.2005, smykem teplomilného 
trávníku; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C14: 14.VI.1987, více ex., 
poklepem hadince; 6048B8: 21.VI.1991, smykem na teplomilné stráni. 

52. Meligethes ruficornis [= flavipes Sturm, 1845] (Marsham, 1802) – 5948B20: 20.VI.1987; 5949A17: 
8.VI.1991, 20.VI.1995; 5949A23: 26.VI.1990, 8.VI.1991; 5949B3: 1.VII.1987; 5949C13: 14.VI.1987; 
6048B3: 20.VI.1992; 6048B8: 11.VI.1989, 13.V.1990, 21.V.2003. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin. 
53. Meligethes solidus (Kugelann, 1794) – 6048B8: 21.VI.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
54. Meligethes subaeneus Sturm, 1845 – 5849C17: 7.VII.1997; 5849C24: 16.V.1997, 1 ex., na světlo; 

5849C25: 9.V.1986, 18.V.1986; 5948B20: 20.VI.1987; 5949A4: 26.V.1989; 5949A10: 1.V.2003; 
5949A17: 5.VII.1995; 5949B7: 10.VII.2001; 5949B8: 12.V.1987; 5949B12: 10.VII.2001; 5949B22: 
21.V.1992; 5949C13: 14.VI.1987, 14.VI.1987; 5949C23: 18.V.1995; 6048B3: 20.VI.1992, 7.V.1995; 
6048B8: 26.IV.1986, 27.VI.1987, 10.VII.1987, 1.VI.1991, 6.V.1995; 6048B9: 13.V.1986; 6048D2: 
8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988. 

 Poznámka: kromě sběru na světlo pocházejí všechny ostatní sběry ze smyků nebo poklepů různých 
druhů kvetoucích rostlin. 

55. Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) – 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C24: 17.VI.1989, 1 ex.; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

56. Meligethes sulcatus C. Brisout de Barneville, 1863 – 5849C13: 28.IV.2002, 2 ex., smykem podrostu 
v lipové aleji. 

57. Meligethes symphyti (Heer, 1841) – 6048B3: 7.V.1995, 7 ex., poklepem Symphytum officinale v nivě 
řeky, 25.IV.1999, 3 ex., poklepem Symphytum officinale v nivě řeky, 14.VI.2003, více ex., poklepem 
Lycopsis arvensis v nivě řeky. 

58. Meligethes tristis Sturm, 1845 – 5949A17: 5.VII.1995; 5949A22: 20.VI.1987; 5949B12: 1.VI.2002; 
5949C14: 14.VI.1987; 5949B3: 19.VI.1993; 6048B8: 21.VI.1991. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin. 
59. Meligethes viridescens (Fabricius, 1787) – 5849C18: 12.IV.2004, 25.V.2002; 5849C24: 20.V.1989; 

5849C25: 6.VI.1987; 5949A4: 23.VII.1989; 5949A23: 26.VI.1990; 5949B2; 5949B3: 30.VII.1989; 
5949B7: 21.VII.2003; 25.V.2008, poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 5949B22: 21.V.1992. 

 Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin. 
60. Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 14.VIII.1988, 2 ex., poklepem zaschlé plodnice 

Polyporus squamosus. 
61. Omosita depresa (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 10.VI.2007, v prosevu staré plodnice Polyporus 

squamosus; 5849C24: 10.V.1997, 2 ex., na kadaveru, 21.IX.1997, 3 ex., ve staré plodnici Laetipoirus 
sulphureus, 25.X.1997, 2 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 8.VI.1999, 2 ex., ve vinné pasti, 
22.VII.2000, 16 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; 5849C25: 9.IX.1990, 1 ex., poklepem zaschlé 
plodnice Polyporus squamosus, 2.VIII.2009, poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5949A4: 
15.VIII.1989, 2 ex., poklepem plodnic trsovitých lupenitých hub; 5949A23: 8.VI.1991, ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5949B3: 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem zaschlé plodnice Polyporus squamosus, 
27.VIII.1989, 1 ex., poklepem zaschlé plodnice Polyporus squamosus; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., 
poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.. 

62. Omosita discoidea (Fabricius, 1775) – 5849C2: 28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C24: 17.V.1997, 1 ex., na kadaveru, 21.IX.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 
25.X.1997, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., na kostěných 
zbytcích kadaveru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru; 5949B8: 18.III.1995, 1 ex., na kadaveru; 
6048B8: 24.IV.1993, 1 ex., na kvasící dubové míze. 
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63. Pithyophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě 
podél PR; 5849C1: 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C6: 28.V.1993; 
5849C24: 17.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5949A4: 
9.V.1986, 1 ex., poklepem habru; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., poklepem suché borovice; 6048D6: 
18.V.1989, 6 ex., na kvasící dubové míze. 

64. Pocadius adustus Reitter, 1888 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice Hericianum erinaceum;  5849C24: 
14.VIII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 22.VIII.1996, 7 ex., v plodnici 
Lycoperdina sp., 21.IX.1997, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 1.X.2000, 1 ex., ve staré 
plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A4: 23.VII.1989, více ex., v zaschlé velké plodnici pýchavky; 
5949B3: 1.VII.1987, 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., 
v nezralé plodnici hnědé pýchavky; 6048B8: 16.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Laetiporus 
sulphureus; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., v plodnici Lycoperdina sp. společně s 12 ex., Pocadius 
ferrugineus; 6048D12: 17.X.1992, více ex., v plodnicích Lycoperdon pyriforme a Lycoperdon perlatum. 

65. Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomitopsis 
pinicola; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C17: 26.IV.1998, 1 
ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 16.V.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 
13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 2 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1995, 6 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VIII.1997, 3 ex., ve vinné pasti, 1.VIII.2001, 12 ex., ve 
staré plodnici hřibovité houby, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 
8.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus 
squamosus; 5949A4; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 
21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice 
Laetiporus sulphureus, 26.VII.1988, 1 ex., poklepem zaschlé plodnice bedly, 24.IV.1993, 1 ex., na 
kvasící dubové míze; 6048B19: 11.IX.1993, 12 ex., v plodnici Lycoperdina sp. společně se 2 ex., 
Pocadius adustus; 6048D2; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex.; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp.. 

66. Pria dulcamarae (Scopoli, 1763) – 5849C18: 25.V.2002, více ex., smykem lilkovitých rostlin. 
67. Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 

6.V.1987, 1 ex., poklepem akátu; 5849C19: 20.VI.1989, 2 ex., poklepem javoru; 5849C24: 7.VI.1986, 
3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 25.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 1 ex., ve 
vinné pasti, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 2 ex., na kvasící dubové míze, 
22.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; 
5949B2: 22.V.1989, 1 ex., na rok starém bukovém pařezu; 6048D6: 18.V.1989, 15 ex., na kvasící 
dubové míze; 6048D20: 26.VI.2006, 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

68. Thalycra fervida (Olivier, 1790) – 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na okraji smíšeného lesa 
v nivě potoka; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Amphotis marginata (Fabricius, 1781) 
 Epuraea angustula Sturm, 1844 
 Epuraea guttata (Olivier, 1790) 
 Epuraea castanea (Duftschmid, 1825) 
 Epuraea muehli Reitter, 1908 
 Meligethes czwalinae Reitter, 1871 
 
NOTERIDAE 
 

1. Noterus clavicornis (De Geer, 1774) – 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka. 
 Skupina E 
2. Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776) – 5848D5: 29.III.2003, 4 ex., v zarostlém přítoku rybníčka 

na prameni Klíčavy; 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka. 
 Skupina E 

 
OEDEMERIDAE 
 

1. Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.V.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849D12: 
8.V.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048D20: 8.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 
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2. Chrysanthia geniculata [= nigricornis Westhoff, 1881, viridis Schmidt, 1846] Schmidt, 1846 – 
5849C24: 7.VII.1970, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 26.VII.2008, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949A4: 27.VII.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

3. Ischnomera coerulea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
25.II.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na dubový pařez, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 
17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 14.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 
12.V.1993, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu;  5949B7: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 
6048B8: 6.V.1995, 2 ex., poklepem dubu. 

4. Ischnomera cyanea (Fabricius, 1787) – 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949C11: 
5.II.1989, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu v nivě řeky; 6048B8: 26.V.1982, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
1.V.2002, 1 ex., poklepem dubu. 

5. Ischnomera sanquinicollis (Fabricius, 1787) – 5849C24: 6.VI.1980, 4 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu; 5949A4: 6.VI.1980, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 7.VI.1980, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 26.V.1982, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 3 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

 Kategorie VU 
6. Oedemera femorata (Scopoli, 1763) – 5848D5: 11.VI.1994, 2 ex., smykem květnatých mokřadních 

porostů v centru PR, 21.VIII.2004, 1 ♂, smykem na okraji smíšeného lesa; 5849C12: 13.VI.1993, 1 ex., 
smykem v nivě potoka; 5849C13: 13.VI.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 2 ex., 
smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě v bučině; 5849C24: VII.1974, 2 ex., 
smykem travnatých porostů; 5949A4: 7.VII.1970, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.VII.1997, 1 
ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995, 4 
ex., smykem ve svahové habřině, 5.VII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 
20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, 2 ex., 
smykem teplomilných travnatých porostů, 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 
3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 16.VIII.2009, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě; 6048B3: 29.VI.1997, 2 
ex., smykem v nivě řeky.  

7. Oedemera flavipes (Fabricius, 1792) – 5949A4: VII.1974, 1 ♂, smykem na teplomilné stráni. 
8. Oedemera lurida (Marsham, 1802) – 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě v bučině; 

5849C24: VI.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 23.VI.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné 
stráni; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 
ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 2.VII.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 28.V.1995, 1 
ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě. 

9. Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 21.VIII.2004, 1 ♀, smykem travnatých porostů na 
okraji lesa; 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 1.VII.2008, smykem na 
teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 9 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě, 
16.VIII.2009, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě; 6048B8: VIII.1974, 1 ex., 25.VI.1995, 2 
ex., 26.VI.1997, 3 ex., 13.VI.1999, 4 ex., vše smykem na teplomilné stráni. 

10. Oedemera subulata Olivier, 1794 – 5849C24: 4.VII.1977, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 
4.VII.1977, 3 ex., smykem na teplomilné stráni. 

11. Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) – 5849C7: 16.V.1993, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C12: 
16.V.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C24: V.1976, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 18.VI.1995, 4 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 5949A17: 5.VII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, 2 
ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 
VII.1977, 1 ex., smykem v doubravě. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Oedemera flavipes (Fabricius, 1792) 
 
PHALACRIDAE 
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1. Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) – 5848D5: 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese podél PR; 5849C6: 5.VII.1996, smykem na lesní cestě, 5.X.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C7; 5849C13: 28.IV.2002, 4 ex., smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 
26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995, 13 ex., smykem na polní cestě, 
3.IX.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 17.IX.1995, smykem v nivě potoka; 5849C23: 
16.VIII.1994, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 23.IV.1995, 3 ex., poklepem 
borovice, 20.VII.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 8.V.1995, 2 ex., smykem 
travnatých porostů; 5949A4: 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 5 ex., smykem 
na teplomilné stráni, 18.VI.1994, smykem na teplomilné stráni, 17.IX.1995, smykem na teplomilné 
stráni, 21.V.1995, smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995, smykem ve svahové habřině, 
5.VIII.1995, smykem v nivě potoka; 5949B2: 23.IX.1995, smykem v travnaté bučině; 5949B12: 
6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 
18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 7.V.1995, smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 
ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 6.V.1995, smykem na teplomilné stráni, 18.V.1996, 3 ex., smykem 
na teplomilné stráni, 1.V.2002, 2 ex., smykem v doubravě. 

2. Olibrus affinis (Sturm, 1807) – 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
3. Olibrus bicolor (Fabricius, 1792) – 5849C7: 18.VII.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 

12.8. 2001 1 ex., smykem louky v nivě potoka; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího 
bodláku na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 5 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 
30.V.2004, více ex., poklepem Cynoglossum sp., 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých 
porostů, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 1.VII.2006, smykem na úpatí 
teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 3 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 8 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 2 ex., 
smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky. 

4. Olibrus bimaculatus Küster, 1848 – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 
20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 6.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 
20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku. 

5. Olibrus corticalis (Panzer, 1792) – 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese; 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 22.II.1997, 1 ex., pod kůrou stojící 
borovice; 5849C25: 17.XI.2000, 1 ex., pod kůrou stojícího smrku; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 19.VIII.1995, 1 ex., 
smykem na teplomilné stráni, 2.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem 
dubu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2003, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 

6. Olibrus millefolii (Paykull, 1800) – 5949A4: 3.VII.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 
20.VIII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B4: 16.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka. 

7. Phalacrus brisouti Rey, 1872 – 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 
8. Phalacrus caricis Sturm, 1807 – 5848D5: 14.VI.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 

5849C1: 22.V.1995, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka, 20.VII.1995, 2 ex., smykem břehových 
porostů rybníka, 23.V.1997, více ex., smykem kvetoucí ostřice, 31.V.1998, více ex., smykem 
mokřadních porostů podél lesní cesty, 2.V.1999, více ex., smykem kvetoucí ostřice a sítiny, 19.V.2001, 
smykem kvetoucí ostřice, 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C2: 
10.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící jedle. 

9. Phalacrus substriatus (Gyllenhal, 1813) – 5848D5: 14.VI.1993, 14 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR, 11.VI.1994, 6 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 23.V.2002, smykem na lesní cestě podél PR, 
14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních 
porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 11.II.2007, v prosevu staré trávy 
v podmáčené olšině v PR; 5849C11: 22.VIII.1996, smykem na lesní cestě; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., 
smykem mokřadních porostů. 

10. Stilbus atomarius Linnaeus, 1767 – 5848D5: VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 
24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 9.VII.2006, smykem pobřežních porostů 
rybníka Horní Kracle; 5849C11: 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě, 1.IX.1996, 1 ex., smykem 
na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 4 ex., smykem na lesní cestě, 28.IV.2002, 2 ex., smykem podrostu 
v lipové aleji, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 
5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí 
v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě 
potoka; 5849C23: 16.VIII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 23.VI.1996, 1 ex., smykem 
travnatých porostů, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých porostů, 
18.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; 5949A4: 20.VIII.1994, 2 
ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 11 ex., smykem na teplomilné stráni, 17.IX.1995, 1 ex., 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               182 

 182 

smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 
16.V.2004, smykem na teplomilné stráni; 6048B8; 6048B10 

11. Stilbus testaceus (Panzer, 1797) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 
14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod 
kůrou stojící jedle; 5849C7: 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem břízy na břehu rybníka, 4.V.2002, 2 ex., 
smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 28.IV.2002, 3 ex., smykem v nivě potoka, 
23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 
4 ex., smykem v nivě potoka, 29.VIII.1998, 8 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995, 6 ex., 
smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě, 12.IV.2004, 1 ex., smykem 
podmáčené olšiny v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě 
potoka; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého 
sena u krmelce; 5849C24: 17.IX.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VIII.1996, 3 ex., 
smykem travnatých porostů, 25.VIII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů, 28.VII.2005, na světlo, 
28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, 2 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 
5949A4: 3.VII.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem teplomilných 
porostů v nivě přítoku Klíčavy; 5949A10; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 
5949B2: 23.IX.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů v bučině, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu 
přítoku Lánského potoka; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 
29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12. 

 
PLATYPODIDAE 
 

1. Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce 
na okraji bučiny; 5849C24:  30.VI.2007, na padlém dubu, 30.VI.2007, na padlém buku; 5849C25: 
2.IX.2001, 1 ex., v kůře na jaře padlého dubu; 5849D21: 17.VII.2004, více ex., na kmeni čerstvě 
padlého buku, 25.VII.2004, 6 ex., na kmeni čerstvě padlého buku; 5949B3. 

 
PSEPHENIDAE 
 

1. Eubria palustris (Germar, 1818) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě 
potoka. 

 Skupina R, kategorie CR 
 
PTILIIDAE 
 

1. Acrotrichis grandicollis (Mannerheim, 1844) – 5849C24. 
2. Ptenidium formicetorum Kraatz, 1851 – 6048B13. 
3. Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) – 5849C24. 

 
PYROCHROIDAE 
 

1. Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 
5848D13: 25.X.1992, více larev pod kůrou padlého buku; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5849C24: 24.V.1988, více ex., na padlém dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 8.V.1989, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A8; 6048B8: 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
6048D12: 27.X.1992, více larev pod kůrou padlého buku; 6048D20: 15.V.2006, ve světelném lapači. 

2. Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.V.1993, 4 ex., smykem mokřadních porostů v 
PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 22.V.1995, 1 ex., 
smykem ve smíšeném lese, 15.V.2005, smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem 
na lesní cestě; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., 
smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 4 ex., smykem travnatých porostů, 13.VII.1998, 1 ex., smykem 
travnatých porostů, 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů, 19.V.2002, 4 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu; 5849C25; 5949A4: 12.V.1993, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A24: 
18.V.1988, 1 ex., smykem v doubravě; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., smykem v doubravě; 5949B8: 
12.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B4: 21.V.1989, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B8: 
23.V.1987, smykem v doubravě; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., smykem v suťovém lese; 6049A2: 
15.V.1992, 2 ex., smykem ve smíšeném lese. 
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PYTHIDAE 
 

1. Pytho depressus (Linnaeus, 1767) – 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C24: 8.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Pytho depressus (Linnaeus, 1767) 
 
RIPIPHORIDAE 
 

1. Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) – 6048D20: 4.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 
 Kategorie NT 

  
SALPINGIDAE 
 

1. Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813) – 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C24: 5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché lípy, 18.VII.1993, 2 ex., poklepem suché 
lípy, 1.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001, 7 ex., poklepem suchého habru; 
5949B12: 6.VII.2002, 3 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého 
dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 6 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 
28.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 11 
ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 12 ex., poklepem suchého javoru, 5.VIII.1995, 6 ex., 
poklepem suchého dubu, 27.VI.1999, 4 ex., poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 6 ex., poklepem 
suchého dubu, 11.VII.2003, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem 
suchého dubu. 

2. Lissodema denticolle [= quadripustulatum (Marsham, 1802)] (Gyllenhal, 1813) – 6048B4: 
24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 14 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 
24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 4 
ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1999, 3 ex., poklepem 
suchého dubu. 

3. Rabocerus gabrieli (Gerhardt, 1901) – 5848D5: 11.V.1996, 1 ex., poklepem suché olše v PR, 
24.IX.2005, 1 ex., imaturní smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., poklepem 
suchého buku v nivě potoka. 

 Kategorie EN 
4. Salpingus [= Rhinosimus] aeneus (Olivier, 1807) – 5849C24: 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem 

položeným do dutiny dubu; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem suchého dubu. 
5. Salpingus [= Rhinosimus] planirostris (Fabricius, 1787) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na 

lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 19.VI.1987, 1 ex., 
poklepem suchého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 6 ex., poklepem suché lípy; 5849C18: 6.V.1987, 1 
ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 9.V.1986, 3 ex., poklepem suchého dubu, 23.V.1986, 2 ex., 
poklepem suchého buku, XII.1985, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VI.1985, 2 ex., poklepem suché 
borovice, 2.V.1987, 2 ex., poklepem suchého buku, 25.VII.1988, 4 ex., poklepem suchého buku, 
16.IV.1989, 3 ex., poklepem suchého buku, 16.VII.1989, 4 ex., poklepem suchého buku, 28.VII.1990, 5 
ex., poklepem suchého dubu, 23.VII.1994, 3 ex., poklepem suchého buku; 5849C25: 15.VIII.1986, 3 
ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem suché lísky; 5948B20: 20.VI.1987, 2 ex., 
poklepem suché lípy; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod 
kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 5 ex., 
poklepem suchého habru, 27.VII.1996, poklepem habru; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého 
habru; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., 
poklepem suchého habru; 5949B12: 6.VII.2002, 4 ex., poklepem suchého habru, 21.VI.2008, poklepem 
habru v teplomilné dubohabřině; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 
16.VII.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 7 ex., poklepem suchého dubu, 
28.V.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 26.VII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 7.VIII.1988, 2 
ex., poklepem suchého dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1989, 3 ex., poklepem 
suchého dubu, 19.VII.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 7 ex., poklepem suchého dubu, 
28.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 8 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 4 
ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, poklepem dubu, 6.VII.2001, více ex., poklepem suchého dubu; 
6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
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23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu; 
6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu. 

6. Salpingus [= Rhinosimus] ruficollis (Linnaeus, 1761) – 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché 
lípy; 5849C24: XII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem suché lípy, 
21.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 30.V.1992, 2 ex., na metru bukového dřeva; 5849C25: 10.V.1987, 1 
ex., poklepem suchého habru; 5949A4: 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B2: 
18.VII.1992, 2 ex., poklepem suchého buku, 18.X.1992, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 
4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 
16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 
6.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

7. Sphaeriestes [= Salpingus] castaneus (Panzer, 1796) – 5849C7: 2.V.1999, 4 ex., poklepem borovice; 
5849C19: 7.IV.1995, 1 ex., na čerstvém metru borového dřeva; 5849C24: 1.VI.1986, 4 ex., poklepem 
suché borovice, 3.VI.1986, 7 ex., poklepem suché borovice, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem suché 
borovice, 18.VIII.1986, 6 ex., poklepem suché borovice, 14.II.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice, 
24.V.1988, 2 ex., poklepem suché borovice, 14.VIII.1988, 4 ex., poklepem suché borovice, 20.VI.1989, 
2 ex., poklepem borovice, 8.VIII.1991, 16 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 14 ex., poklepem 
borovice, 14.VII.1992, 12 ex., poklepem borovice, 9.I.1993, 4 ex., pod kůrou stojící borovice, 
13.III.1993, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 12.V.1993, 2 ex., poklepem borovice, 23.IV.1995, 12 ex., 
poklepem zaschlé borovice, 27.VII.1995, 3 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 16 ex., poklepem 
borovice, 17.VIII.1996, 12 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 6 ex., poklepem borovice; 5849C25: 
10.VI.1988, 4 ex., poklepem suché borovice; 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., poklepem borovice; 5949A17: 
8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; 5949B6; 5949B8: 22.V.1987, 3 ex., poklepem suché borovice, 
15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 
24.II.1991, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suché borovice; 
6048B9: 10.I.1998, 2 ex., pod kůrou stojící borovice. 

8. Sphaeriestes [= Salpingus] stockmani [= ater (Paykull, 1798)] (Biström, 1977,) – 5849C24: 
9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice. 

 Kategorie EN 
9. Vincenzellus ruficollis [= viridipennis (Latreille, 1804)] (Panzer, 1794) – 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., 

smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 4.V.1996, 1 
ex., poklepem břízy; 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1986, 3 ex., poklepem 
suchého buku; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 8.VI.2002, 4 ex., 
poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 1 ex., 
poklepem suchého dubu; 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 5 ex., 
poklepem suchého dubu, 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu listí v 
doubravě; 6048B9: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého 
dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 6 ex., poklepem suchého dubu, 
22.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 
8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého buku. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Lissodema denticolle [= quadripustulatum (Marsham, 1802)] (Gyllenhal, 1813) 
 Salpingus [= Rhinosimus] aeneus (Olivier, 1807) 
 
SCARABAEIDAE 
 

1. Amphimallon solstitialis (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 6 ex., na 
světlo; 5949A4: 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 28.VI.2003, 3 ♂♂, 1 ♀, na světlo. 

2. Anisoplia villosa (Fabricius, 1781) – 5849C24: VI.1974, 4 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; 
5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 13.VI.2007, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně a travnatých porostů v Jelením luhu, 
18.VI.2008, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně a travnatých porostů v Jelením luhu. 

3. Aphodius ater (De Geer, 1774) – 5849C7: 4.V.2002, 4 ex., v koňském trusu; 5849C24: 6.VII.1996, 1 
ex., v trusu vysoké zvěře, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5849C25: II.1994, 1 
ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 18.VI.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 4 
ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., 
smykem v doubravě. 

4. Aphodius biguttatus (Germar, 1824) – 5949A4: 2.IV.2000, 10 ex., v trusu vysoké zvěře na teplomilné 
stráni. 
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5. Aphodius brevis Erichson, 1848 – 5849C24: 10.III.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A4: 13.V.2001, 2 ex., pod 
kamenem na úpatí teplomilné stráně, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 30.IV.2006, 1 ex., v 
prosevu na teplomilné stráni, 13.VI.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 
27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem v doubravě. 

 Kategorie VU 
6. Aphodius corvinus Erichson, 1848 – 5849C24: 1.IV.2002, 14 ex., pod dřevem položeným k dutině 

dubu; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., v jelením trusu. 
7. Aphodius depressus (Kugelann, 1792) – 5849C7: 4.V.2002, 3 ex., v koňském trusu, 1.V.2005, v trusu 

vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C19: 5.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 23.IV.1994, 1 
ex., v trusu vysoké zvěře, 8.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 
6048B3; 6048B4; 6048B8. 

8. Aphodius distinctus (O. F. Müller, 1776) – 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 
5849C24: 1.10. 2000 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 23.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B8: 
18.III.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře. 

9. Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 20.VII.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, 
více ex., v dančím trusu; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, 4 ex., 
v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 
5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači. 

10. Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 17.VIII.1994, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 
29.IX.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, 
v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 4 ex., 
v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048D20: 11.IX.2008, 4 ex., 18.IX.2008, 1 ex., 25.IX.2008, 3 ex., 
9.X.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači. 

11. Aphodius granarius (Linnaeus, 1767) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., v koňském trusu, 1.V.2005, v trusu 
vysoké zvěře v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B3: 
1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře. 

12. Aphodius haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 
29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, v trusu 
vysoké zvěře; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře. 

13. Aphodius luridus (Fabricius, 1775) – 5849C24: 19.III.1999, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 
1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky. 

14. Aphodius nemoralis Erichson, 1848 – 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C24: 1.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu. 

15. Aphodius paykulli Bedel, 1908 – 5849C24: 1.X.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B8: 
18.III.1995, 5 ex., v trusu vysoké zvěře. 

16. Aphodius prodromus (Brahm, 1790) – 5849C7: 4.V.2002, 6 ex., v koňském trusu, 16.X.2005, ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.X.2000, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 
11.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

17. Aphodius pusillus Herbst, 1789 – 5849C24: 1.V.2001, 3 ex., v trusu vysoké zvěře, 19.V.2002, 2 ex., 
v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949A4: 21.VI.1997, 1 ex., v trusu vysoké 
zvěře, 2.IV.2000, 3 ex., v trusu vysoké zvěře, 2.IV.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 
2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3. 

18. Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 30.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 3.VIII.2003, 2 
ex., 1.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 17.VIII.1996, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 
5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 3 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na 
světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.VIII.2003, 2 ex., na světlo; 6048B8: 17.VIII.2002, 4 ex., 
na světlo; 6048D20: 26.VI.2006, 17.VII.2006, 24.VII.2006, 14.VIII.2006, 4.IX.2006, 15.IX.2006, 
22.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 9.VIII.2007, 1 ex., 12.VIII.2007, 
15.VIII.2007, 17.IX.2007, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 25.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 2 ex., 11.IX.2008, 1 
ex., vše  ve světelném lapači. 

19. Aphodius rufus (Moll, 1782) – 5849C1: 21.IX.2008, ve feromonovém lapači ve smíšeném lese; 
5849C23: 16.VIII.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v trusu dančí zvěře, 
28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 23.VI.2001, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., 
v trusu vysoké zvěře; 5849D21; 6048D20: 8.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 3 ex., 6.VIII.2008, 1 ex., vše 
ve světelném lapači. 

20. Aphodius sordidus (Fabricius, 1775) – 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
27.VII.2006, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 6 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.1994, 1 ex., v trusu 
vysoké zvěře; 6048B8: 17.VIII.2002, 4 ex., na světlo; 6048D20: 27.VII.2006, 4.IX.2006, 15.IX.2006, 
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4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., 15.VIII.2008, 1 ex., 25.VIII.2008, 8 ex., 
27.VIII.2008, 6 ex., 31.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 6 ex., 9.X.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

21. Aphodius sphacelatus (Panzer, 1798) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 
5849C24: 1.X.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 5.XI.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 10.III.2001, 
stovky ex., na obsahu žaludku kadaveru daňka, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849C25: II.1994, 
1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B8: 18.III.1995, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 25.IX.2008, 1 
ex., ve světelném lapači. 

22. Aphodius sticticus (Panzer, 1798) – 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., v koňském trusu, 16.X.2005, ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 11.VI.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře, 6.VII.1996, více 
ex., v trusu vysoké zvěře, 6.VIII.2000, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849D21; 5949A10: 2.VII.2005, 
v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 3.VI.2006, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 6 ex., v trusu 
vysoké zvěře; 6048B3; 6048B8: 19.IV.8 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., 
27.VIII.2008, 1 ex., 25.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

23. Aphodius subterraneus (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena; 
6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky. 

24. Aphodius uliginosus Hardy, 1847 – 5849C24: 17.IX.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, 2 
ex., v trusu dančí zvěře; 5849C25; 5949B8: 18.III.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře. 

25. Aphodius zenkeri Germar, 1813 – 5849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C19: 22.VII.2005, 2 ex., 3.VIII.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 17.IX.1995, 2 ex., 
v trusu vysoké zvěře. 

26. Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) – 5849C25: 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VII.1989, 3 ex., ve vinné pasti; 5949A4: 31.III.1990, 
1 ex., pod dřevem na teplomilné stráni; 5949A8; 6048B8; 6048D20: 22.VI.2006, 1 ex., ve světelném 
lapači. 

27. Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) – 5849C23; 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti; 5949A17: 
5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na kvetoucím tavolníku; 
5949B8: 4.VII.1987, více ex., poklepem kvetoucího černého bezu; 5949B23: 19.VI.1993, 2 ex., na 
kvetoucím okolíku; 6048B8: 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 2 ex., smykem 
v doubravě. 

 Kategorie VU 
28. Gnorimus variabilis [= octopunctatus (Fabricius, 1775)] (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 18.VI.1988, 1 

ex., torzo v dutině dubu; 6048B8: 16.VII.1991, 3 ex., na kmeni padlého dubu, 19.VI.1993, 2 ex., v 
prosevu trouchu padlého dubu. 

 Kategorie EN 
29. Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – 5849C24: 22.V.2003, 1 ex., na světlo; 5849D21: 

29.IV.2004, 1 ex., na světlo. 
30. Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) – 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 

6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 
15.V.2006, 15.VI.2006, 8.V.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

31. Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 
5849C24: 29.V.2004, 1 ex., v dančím trusu; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v trusu jezevce; 5949B12: 8.VI.2002, 3 ex., v trusu 
vysoké zvěře; 6048B3: V.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře, 1.V.2002, 8 ex., v trusu vysoké zvěře. 

32. Onthophagus joannae Goljan, 1953 – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 
5849C24: 23.IV.1994, více ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, více ex., v trusu vysoké zvěře; 
6048B8: 7.V.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře. 

33. Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 – 5849: 16.V.1998, 1 ex., (J. Januš lgt. a coll.). 
34. Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 

10.VII.2001, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 27.IV.2003, 12 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 7.V.1995, 
1 ex., v trusu vysoké zvěře. 

 Kategorie VU 
35. Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 23.IV.1994, 7.IX.2003, více ex., v trusu dančí 

zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996, více ex., v trusu 
vysoké zvěře. 

36. Onthophagus similis (L. G. Scriba, 1790) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 
5849C24: 7.IX.2003, více ex., v trusu dančí zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849C25: 
II.1994, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., 
v trusu jezevce; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, v trusu vysoké zvěře, 28.V.1995, v trusu vysoké 
zvěře, 5.VIII.1995, v trusu vysoké zvěře. 
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37. Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) – 5849C24: 23.IV.1994, více ex., v trusu vysoké 
zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849D21: 1.VI.2002, více ex., v trusu vysoké zvěře; 
5949B12: 27.IV.2003, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, více ex., v trusu 
vysoké zvěře, 25.VI.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře. 

 Kategorie VU 
38. Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – 5849C17: 15.VII.2008, 1 ex., v letu v bikové bučině;  

5849C24: VIII.1984, 1 ex., v dutině solitérního dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 
1 ex., na kmeni dubu, 7.VIII.2005, 1 ex., mrtvý u paty solitérního dubu, 13.VII.2006, 1 ex., na dubu 
poblíž dutiny, 29.VII.2007, 1 ex., v noci na kmeni dubu poblíž dutiny; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., na 
kmeni stojícího vykotlaného dubu v teplomilné doubravě. 

 Kategorie CR 
39. Oxyomus silvestris (Scopoli, 1763) – 5849C24: 18.V.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 26.VIII.2009, 

1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející 
plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 
5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 1 ex., smykem v nivě řeky. 

40. Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – 5849C1: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve 
smíšeném lese podél PR. 

41. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C6; 5849C11; 5849C18; 5849C24; 
5849C25; 5949A4; 5949A17; 5949B2; 5949B12; 6048B8. 

42. Protaetia cuprea metallica (Herbst, 1782) – 5849C18; 5849C24: 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 
20.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; 5849C25: 12.VI.1987, 4 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 
17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

43. Protaetia lugubris (Herbst, 1786) – 5849C24: 10.VI.1988, 6 ex., ve vinné pasti, 8.V.1995, 1 ex., pod 
dřevem položeným k patě solitérního dubu, 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti; 6048B8: 7.V.2000, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu. 

44. Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789) – 5849C24; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák 
lgt.); 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B8; 6048D20: 8.V.2006, 15.V.2006, 
8.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

45. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 26.VII.2003, 1 ex., na světlo v PR; 5849C19: 
20.VII.2003, 2 ex., 30.VII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5949C8: 10.VII.2002, 1 ex., ve 
světelném lapači; 5849C24: 11.VII.2006, na světlo; 5949A4: 23.VII.2003, 1 ex., 7.VIII.2004, 1 ex., vše 
na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo; 6048D20: 18.VI.2007, 1 ex., 4.VII.2007, 1 ex., 
14.VII.2007, 1 ex., vše  ve světelném lapači. 

46. Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758) – 6048B8: 18.V.1996, 2 ex., 21.V.2003, 1 ex., vše v trusu vysoké 
zvěře na teplomilné stráni. 

 Kategorie EN 
47. Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.V.2004, 1 ♂, na kvetoucím okolíku v nivě 

potoka; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., 25.IV.2009, 1 ex., vše poklepem 
kvetoucí trnky. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Aphodius nemoralis Erichson, 1848 
 
SCIRTIDAE [= HELODIDAE] 
 

1. Cyphon coarctatus Paykull, 1799 – 5848D5: 17.VI.2005, prošlapáváním mokřadních porostů na 
přítoku do rybníčka v PR; 5849C1: 31.V.1998, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 
24.VI.2004, smykem pobřežních porostů rybníka Korní Kracle, 12.VI.2005, v prosevu starého listí 
v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C24: 18.VI.1994; 5949B11: 3.VI.2006, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady. 

 Skupina E 
2. Cyphon laevipennis [= phragmiteticola Nyholm, 1955] Tournier, 1868 – 5849C1: 1.V.1995, smykem 

pobřežních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C24: 20.VI.2007, na světlo. 
 Skupina E 
3. Cyphon ochraceus Stephens, 1830 – 5949B11: 21.V.2005, poklepem kvetoucího hlohu. 
 Skupina A 
4. Cyphon padi (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 

1.VI.1994, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 1.V.1995, smykem pobřežních porostů 
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rybníka Horní Kracle, 31.V.1998, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 15.V.2005, 
15.V.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C18: 
23.IV.2005, smykem v nivě potoka. 

 Skupina E 
5. Cyphon variabilis (Thunberg, 1787) – 5848D5: 1.VI.1994, smykem podmáčených porostů v PR, 

1.V.1995, smykem podmáčených porostů v PR, 26.IV.2003, smykem podmáčených porostů v PR;  
5849C1: 15.V.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 
5849C18: 29.IV.1995, smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, smykem pobřežních porostů 
rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo. 

 Skupina A 
6. Elodes johni Klausnitzer, 1975, – 5849C24: 1.VI.1997. 
 Skupina A 
7. Elodes marginata (Fabricius, 1798) – 5849C24: 18.V.2003, smykem travnatých porostů. 
 Skupina A 
 Poznámka: podhorský a horský druh (D. Boukal, pers. comm., 2005). 
8. Elodes minuta (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 1.VI.1994, smykem podmáčených porostů v PR; 

5849C18: 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; 5849C24: 1.VI.1998. 
 Skupina A 
9. Hydrocyphon deflexicollis (P. W. J. Müller, 1821) – 5949A4: 12.VIII.1995, smykem v nivě potoka. 
 Skupina R, kategorie CR 
 Poznámka: jediný recentní nález z Čech (D. Boukal, pers. comm., 2005). 
10. Microcara testacea (Linnaeus, 1767) – 5849C13: 24.VI.2001, smykem v nivě potoka; 5849C18:  

5849C24: 19.V.2002; 5849D21: 19.V.2002, smykem pobřežních porostů rybníka, 18.VI.2002, smykem 
pobřežních porostů rybníka, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo. 

 Skupina A 
11. Prionocyphon serriconis (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., poklepem kvetoucí 

lípy; 5849C19: 9.VII.2003, 2 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 
♂, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ♂, smykem travnatých porostů, 10.VII.1999, 1 ♀, 
poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ♀, poklepem smrku, 21.VI.2006, 1 ♀  ex., na světlo; 5849C25: 
30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 
5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.), 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 
6048B8: 13.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, ve 
světelném lapači. 

 Skupina R, kategorie VU 
 Poznámka: lokální druh, vázaný víceméně na zachovalé porosty. Vývoj probíhá v dutých stromech a 

pařezech naplněných vodou (D. Boukal, pers. comm., 2005).  
12. Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1767) – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, na 

světlo, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5949A4: 27.VII.1995, smykem v nivě potoka; 
5949B7: 10.VII.2001, smykem břehových porostů rybníka v nivě Lánského potoka; 5949B12: 
6.VII.2002, smykem v nivě Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina E 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Elodes marginata (Fabricius, 1798) 
 
SCOLYTIDAE 
 

1. Crypturgus cinereus (Herbst, 1793) – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex. 
2. Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) – 5848D5; 5849C1: 10.V.2009, ve feromonovém lapači 

na kůrovce; 5849C11; 5849C12: 23.VI.1996, 24.VI.2001; 5849C17: 19.VII.2008, na čerstvém olšovém 
pařezu; 5849C18; 5849C24: 7.VII.1992; 6048B8. 

3. Dryocoetes villosus villosus (Fabricius, 1792) – 5849C19: 25.VI.2004, 3 ex., ve světelném lapači; 
5849C24: 11.V.2002, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21; 6048B8. 

4. Ernoporicus caucasicus (Lindemann, 1876) – 5849C13: 5.II.2007, v popadaných lípových větví z 
korun stromů. 

5. Ernoporicus fagi (Fabricius, 1798) – 5849C25: 1.V.1995, 1 ex. 
6. Ernoporus tiliae (Panzer, 1793) – 5849C24: 23.VI.2001, více ex., poklepem lípy; 5949A10: 8.V.2004, 

1 ex., poklepem suchého dubu. 
7. Hylastes ater (Paykull, 1800) – 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex. 
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8. Hylastes angustatus (Herbst, 1793) – 5849C7: 1.V.2005, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese. 

9. Hylastes attenuatus Erichson, 1836 – 5849C24: 23.VI.2001; 5849D17: 1.VI.2003, 1 ex., na čerstvém 
borovém pařezu; 6048B8: 28.V.1995. 

10. Hylastes cunicularius Erichson, 1836 – 5849C6: 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C1: 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese, 10.V.2009, na čerstvém 
smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C7: 11.VII.2004, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 
17.V.2009, 2 ex., na čerstvé smrkové kládě; 5849C11: 10.VI.1997, 2 ex., poklepem jedle; 5849C12: 
24.VI.2001; 5849C24: 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5849D17. 

11. Hylastes opacus Erichson, 1836 – 5849C24: 27.IV.1996, 1 ex., ; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex. 
12. Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) – 5849C24; 5949B12: 14.VI.2002; 6048B8. 
13. Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VII.2000; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem 

padlého jasanu;  6048B8: 6.VII.2001. 
14. Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., na padlé borovici v PR; 5849C1: 

6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice; 5849C11: 
10.VI.1997; 5849C24: 30.IV.1995, 27.IV.1996, 23.VI.2001; 5949A20: 25.III.2005, 1 ex., v letu ve 
smíšeném lese s příměsí modřínu; 6048B4. 

15. Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 21.V.1995, 20.VII.2001, 27.VI.2004, 1 ex., poklepem 
borovice; 5949A4; 5949B12: 25.V.2008, 2 ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu 
dubohabřiny; 6048B8: 30.VII.2002, 1 ex., na světlo. 

16. Ips cembrae (Heer, 1836) – 5849C24: 20.VII.2001; 5849C17: 19.VII.2008, více ex., na borových 
kládách. 

17. Ips typographus (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C7: 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 19.IV.2009, na čerstvě poražené 
borovici; 5949A18; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém 
lapači na kůrovce. 

18. Leperisinus fraxini (Panzer, 1799) – 5849C18; 5849C24: 30.VI.1992, 7.VII.1992; 5949A10: 
25.IV.2009, více ex., na padlém jasanu; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 1.V.2002. 

19. Leperisinus orni orni (Fuchs, 1906) – 5849C18: 29.IV.1995; 6048B8: 24.IV.1993, . 
20. Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) – 5849C7: 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 

23.VI.2001, 15.VII.2007, 1 ex., na světlo; 6049A6: 6.VII.2001. 
21. Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784) – 5849C24: 4.VIII.1996, 1 ex., 3.VI.2007, poklepem suchých 

bukových větví; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., 13.VII.2006, 2 ex., poklepem zasychajících borových 
větví. 

22. Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) – 5849C1: 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, více ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 14.VI.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 
8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 28.VII.2005, 5 ex., na světlo, 
28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví; 5949A4; 
6048B4: 3.V.1997; 6048B8; 6048B10. 

23. Pityokteines vorontzowi (Jacobson, 1895) – 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo. 
24. Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 – 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových 

větví ve smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1995, 1.VIII.1998, 23.VI.2001, 3.VI.2007, poklepem suchých 
bukových větví; 5949B12: 25.V.2008, více ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu 
dubohabřiny. 

25. Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 30.V.1992, 1 ex., 4.VIII.1996, 1 ex.; 
5949A4: 23.VI.1996, 1 ex. 

26. Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837) – 5949B2; 5949B6; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru 
v teplomilné dubohabřině; 6048B8. 

27. Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 23.VI.2001, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 
28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na 
světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 10.V.2003, 1.VI.2003, více ex., poklepem 
dubu, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., 
poklepem suchého dubu; 6048D20: 27.VII.2006, ve světelném lapači. 

28. Scolytus laevis Chapuis, 1869 – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex. 
29. Scolytus mali (Bechstein, 1805) – 6048B8: 23.VI.1995, 1 ex. 
30. Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 – 5849C24: 23.VI.2001. 
31. Scolytus rugulosus P. W. J. Müller, 1818 – 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 

6048B8: 20.VI.1992, 1 ex. 
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32. Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793) – 5848D14; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B6: 12.VII.2001; 
5949B12: 12.V.2002; 5849D21: 29.IV.2004, více ex., na metrech bukového dřeva; 6049A2: 24.V.1992. 

33. Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 30.III.2003; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice 
ve smíšeném lese; 5849C24: 30.VI.1992, 30.IV.1995, 20.VII.1995; 6048D20: 27.VII.2006, 
19.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

34. Trypodendron [= Xyloterus] domesticum (Linnaeus, 1758) – 5949A18: 5.VII.1997; 5949B7: 
19.III.1989; 5949B12: 16.IV.1988. 

35. Trypodendron [= Xyloterus] lineatum (Olivier, 1795) – 5848D5: 30.III.2003; 5849C1: 1.IV.2007, 1 
ex., v nefunkčním feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce;  5849C24: 30.IV.1995; 6048B4: 3.V.1997. 

36. Xyleborinus [= Xyleborus] alni (Niijima, 1909) – 5949B12: 12.V.2002, 2 ex. 
 Poznámka: nepůvodní druh s primárním rozšířením v Japonsku a východní Sibiři. Polyfágně žijící druh 

na listnáčích, zejména na olši, bříze a lípě. 
37. Xyleborinus [= Xyleborus] saxesenii (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 6.VII.1996; 5949B12: 12.V.2002; 

6048B8; 6049A2: 24.V.1992. 
38. Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) – 5849C19: 4.V.2004, 16 ex., 25.V.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 3 ex., 

25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24; 5849C25: 1.V.1995; 5949B12: 12.V.2002; 
6048B8. 

39. Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 
5949A10: 1.VI.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex. 

40. Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) – 5849C19: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 
5849C24: 23.VI.2001, 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5849C25; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., 
na světlo; 5949A10; 5949B12: 12.V.2002. 

 
SCRAPTIIDAE 
 

1. Anaspis brunnipes Mulsant, 1856 – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 
23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 
6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni. 

2. Anaspis flava (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 13.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 18.VI.2004, 1 ex., 5.VIII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 
5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých porostů, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 2 ex., 
poklepem dubu, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5949A4: 23.V.1999, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 
21.VII.2003, více ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 17.V.2002, 4 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 6.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu 
suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě; 6048B8: 18.V.1996, více ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 
27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu. 

3. Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném 
lese, 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 3 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C18: 4.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1995, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., smykem 
travnatých porostů, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VII.2000, více ex., poklepem 
kvetoucí lípy, 19.V.2002, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, více ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VII.1995, 5 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7, 
5949B12: 6.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 3 ex., smykem na 
teplomilné stráni, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

4. Anaspis rufilabris (Gyllenhal, 1827) – 5849C1: 31.V.1998, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 
2.V.1999, smykem na lesní cestě; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka, 31.V.1997, 
2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 21.V.1995, smykem travnatých porostů, 
6.VII.1996, smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, smykem travnatých porostů; 5949A10: 15.V.2004, 
více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 
5.VII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, smykem ve svahové habřině; 5949B7: 
21.VII.2003, více ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných 
travnatých porostů; 5949B12: 21.VII.2002, více ex., smykem v nivě potoka; 6048B3; 6048B4: 
24.V.1999, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 18.V.1995, více ex., smykem v doubravě, 
15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
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5. Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku ve smíšeném lese; 
5849C24: 6.VII.1999, 2 ex., poklepem lípy, 19.V.2002, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 
15.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B6; 5949B12: 6.VII.2002, 2 ex., smykem na 
teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 7.V.2000, 1 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu. 

6. Anaspis varians Mulsant, 1856 – 6048B8: 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 
7. Scraptia fuscula P. W. J. Müller, 1821 – 5849C24: 6.VII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 2 

ex., poklepem dubu, 15.VII.1998, 3 ex., poklepem břízy, 16.VII.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 
9.VII.2000, 4 ex., poklepem dubu, 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 6.VII.2001, 4 ex., 
poklepem dubu, 26.VI.2002, 2 ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 11.VII.2006, více ex., 
na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo, 28.VII.2008, 6 ex., na světlo; 5849C25: 
26.VII.2008, 5 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo. 

 Kategorie NT 
 
SCYDMAENIDAE 
 

1. Cephennium carnicum Reitter, 1881 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 
24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR;  5849C13: 8.V.2003, v prosevu 
lípového trouchu; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 30.V.2004, v prosevu 
tlejícího habru, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy. 

2. Cephennium thoracicum P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C24: 1.V.1987, 2 ex., pod dřevem 
položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp.. 

3. Euconnus [= Neuraphes] claviger (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., 
pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus. 

4. Euconnus [= Neuraphes] pragensis Machulka, 1923 – 5849C24: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny 
dubu, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 24.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným 
k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp.; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 
1.VI.2003, 5 ex., v prosevu dutiny lípy, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy. 

5. Euconnus pubicollis (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí 
v nivě potoka; 6048B8: 21.V.2003, 3 ex., poklepem spadaných větví v suťovém lese, 21.V.2003, 1 ex., 
v prosevu dutiny dubu. 

6. Euconnus rutilipennis (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., na 
písčitokamenitém břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 
10.VII.2001, 2 ex., na písčitokamenitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu 
přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu 
přehrady, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady. 

7. Neuraphes carinatus (Mulsant, 1861) – 5849C18: 1.II.1997, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.. 
8. Neuraphes elongatulus (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu 

mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, 
v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5949A10: 6.V.2003, 3 ex., v prosevu dutiny lípy, 
1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; 5949B11: 6.VII.2005, 
v prosevu v teplomilné doubravě;  6048B8: 17.VIII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 

9. Scydmaenus hellwigi (Herbst, 1792) – 5849C11: 16.VII.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na 
vykotlaný bukový pařez; 5849C24: 27.IV.1996, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného 
mravencem Formica sp., 27.IX.1998, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 1.IV.2001, 3 ex., v 
prosevu dutiny dubu, 3.VI.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 
14.X.2001, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 1.IV.2002, 4 ex., pod dřevem 
položeným na starý dubový pařez, 21.IV.2002, 9 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 
11.V.2002, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem 
položeným na starý dubový pařez, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.2004, 1 ex., pod 
dřevem položeným k patě solitérního dubu, 26.XII.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, v prosevu mraveniště Formica sp., 
28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, pod 
dřevem na pastvině; 5849C25: 20.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného 
mravencem Formica sp., 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem 
Formica sp.; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu,  8.V.2008, 2 ex., v prosevu staré suché 
plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 
5949A10: 18.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 
4.VII.2004, v prosevu dutiny dubu, 28.VIII.2004, v prosevu   habrového trouchu, 3.VI.2006, 3 ex., pod 
kůrou padlého dubu; 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu. 
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10. Scydmaenus rufus (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C24: 23.V.1999, 2 ex., pod dřevem 
položeným na starý dubový pařez, 26.VI.1999, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 
17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem 
položeným na starý dubový pařez; 5849C25: 18.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu 
obsazeného mravencem Formica sp., 26.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu 
obsazeného mravencem Formica sp., 31.V.1987, 1 ex., v prosevu listí v bučině; 5949A4: 5.IX.1999, 1 
ex., v prosevu detritu na teplomilné stráni; 5949B11: 4.VII.2004, v prosevu dutiny dubu. 

11. Scydmaenus tarsatus (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5848D5: 8.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré 
trávy v PR; 5849C18: 29.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 9.VI.2002, 2 ex., v prosevu 
starého sena, 28.VII.2002, 36 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 
5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 
12.VII.2003, 3 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky. 

12. Stenichnus collaris (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na 
okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině; 5849C6: 
18.VI.2005, v prosevu dutiny buku; 5849C17: 28.IX.2006, v prosevu dutiny buku; 5849C24: 
3.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., pod dřevem 
položeným k patě solitérního dubu; 5949A10: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu, 6.VII.2005, v 
prosevu dutiny lípy; 6048B8: 17.VIII.2002, 2 ex., v prosevu dutiny dubu. 

13. Stenichnus godarti (Latreille, 1806) – 5849C11: 16.VII.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na 
vykotlaný bukový pařez; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 8.V.2003, 1 ex., 
v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 27.IV.1997, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu 
obsazeného mravencem Formica sp., 13.IV.1998, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu, 19.IV.1998, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.VIII.1998, 2 ex., pod 
dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.VI.1999, 4 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu, 20.VI.1999, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu 
dutiny dubu, 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica 
sp., 5.VIII.2000, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.X.2000, 1 ex., pod dřevem 
položeným k patě solitérního dubu, 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 
20.V.2001, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 3.VI.2001, 
3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 9.VI.2001, 2 ex., pod 
dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 17.VI.2001, 4 ex., v prosevu 
dubového trouchu, 14.X.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.IV.2002, 3 ex., 
pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 11.V.2002, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu 
obsazeného mravencem Formica sp., 17.VII.2002, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.2004, 2 ex., pod 
dřevem položeným k patě solitérního dubu, 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 
5.VI.2005, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dubu obsazeného Formica sp., 8.V.2009, pod dřevem na 
pastvině; 5849C25: 20.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem 
Formica sp., 26.IV.1987, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica 
sp., 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 
16.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius 
fuliginosus; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 
8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; 
5949B11: 6.VII.2005, 1 ex., poklepem opadané kůry v doubravě, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 
5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu. 

14. Stenichnus scutellaris (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C13: 8.V.2003, 2 ex., v prosevu 
lípového trouchu; 5849C24: 30.VIII.1998, 1 ex., v prosevu sena starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v 
prosevu starého sena; 5949A10: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu; 5949B11: 16.IV.2005, v 
prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě. 

 
SILPHIDAE 
 

1. Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 31.VIII.1997, více ex., na velkém kadaveru; 
5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 15.V.2006, 12.VI.2007, 1 ex., 6.VII.2007, 22 ex., 
14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 9.VIII.2007, 1 ex., 29.V.2008, 1 ex., 
31.V.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači. 

2. Nicrophorus [= Necrophorus] fossor fossor [= interuptus Stephens, 1830] Erichson, 1837 – 
5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém 
kadaveru; 6048D20: 17.VIII.2006, 15.IX.2006, vše ve světelném lapači. 
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3. Nicrophorus [= Necrophorus] investigator Zetterstedt, 1824 – 5849C19: 13.VII.2003, 1 ex., 
25.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; 6048D20: 
17.VIII.2006, 15.IX.2006, 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

4. Nicrophorus [= Necrophorus] humator Olivier, 1790 – 5849C2: 28.V.2006, ve feromonovém lapači 
na kůrovce; 5849C19: 11.V.2003, 1 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 3 ex., vše ve světelném lapači; 
5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru, 22.V.2003, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 
6048D20: 24.IV.2006, ve světelném lapači. 

5. Nicrophorus [= Necrophorus] vespillo (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na 
velkém kadaveru, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 3 ex., na světlo. 

6. Nicrophorus [= Necrophorus] vespilloides Herbst, 1784 – 5849C2: 28.V.2006, ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C11; 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18; 
5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; 
5949A4; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači. 

7. Oeceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) – 5849C18; 5849C24; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve 
světelném lapači. 

8. Phosphuga atrata atrata (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C12; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 
6048B8; 6048B19. 

9. Silpha carinata Herbst, 1783 – 5849C24: 3.VIII.1997, 2 ex., pod dřevem na pastvině, 19.V.2002, 1 
ex., pod dřevem u paty dubu, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949B12: 27.IV.2002, 2 ex., 
pod dřevem na teplomilné stráni. 

10. Silpha tristis Illiger, 1798 – 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky. 
11. Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) – 5849C24; 5949A4. 
12. Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) – 5849C19; 5849C24; 6048D20: 8.V.2006, ve světelném 

lapači. 
13. Xylodrepa quadripunctata (Linnaeus, 1761) – 5849C24; 6048B8. 

 
SILVANIDAE 
 

1. Ahasverus advena (Waltl, 1832) – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 
6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu staré trávy, 31.VIII.2003, 4 ex., v 
prosevu suchého sena u krmelce. 

 Poznámka: nepůvodní kosmopolitní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na 
plesnivějících substrátech (seno, sláma) nebo pod kůrou stromů.  

2. Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813) – 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy po 
ožínání na pasece ve smíšeném umělém lese; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5849C19: 29.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: IV.1984, 2 ex., pod 
dřevem položeným k dutině solitérního dubu, 6.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině 
solitérního dubu, 17.VI.2001, 4 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 1.VII.2001, 6 ex., v prosevu staré 
trávy na pastvině, 19.V.2002, 11 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu 
starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy na 
pastvině, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni, 29.IX.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni. 

 Kategorie CR 
3. Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 9.VI.2001, 8 ex., na spodní straně krmítka 

na pastvině. 
 Poznámka: nepůvodní synantropní druh vyskytující se výhradně ve skladech. 
4. Psamoecus bipunctatus (Fabricius, 1792) – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních 

porostů v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C1: 4.V.2002, 2 ex., smykem 
pobřežních porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině; 5849C6: 30.VIII.1999, 32 
ex., též imaturní v prosevu staré trávy na lesní pasece; 5849C18: 27.VIII.2005, též imaturní ex., v 
prosevu starého sena v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě 
potoka; 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 4.IX.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 
5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem mokřadních 
porostů v nivě potoka. 

5. Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese, 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu 
ve smíšeném lese; 5849C7: 20.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 
5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na čerstvé olšové pařezy, 14.IX.2008, 2 ex., pod dřevem 
položeným na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C24: 17.VI.1989, 2 ex., pod kůrou položenou na 
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čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 25.VI.1989, 4 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 29.VII.1991, 4 ex., pod kůrou padlé 
borovice, 9.VIII.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na letošní borové pařezy, 6.IX.1991, 3 ex., pod 
dřevem položeným na letošní borové pařezy, 8.V.1994, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový 
pařez, 2.IX.2001, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 6.VII.2004, 2 ex., pod dřevem 
položeným na borový pařez; 5849C25: 13.VII.2006, pod kůrou čerstvě ulomené dubové větve; 
5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 
6048B9: 24.V.1993, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; 6049A7: 11.VI.1989, 
13 ex., na dubových kládách. 

6. Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792) – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 
5848D13: 3.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D14: 10.IX.1989, 6 ex., pod kůrou padlého 
buku; 5849C6: 6.VI.1992, 4 ex., v prasklině čerstvě přeraženého smrku; 5849C7: 20.VII.1986, 1 ex., 
pod kůrou padlého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., pod kůrou padlé lípy, 23.IV.2005, 2 ex., v 
prosevu starého sena u seníku; 5849C24: VI.1976, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, více ex., 
pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 4 ex., pod kůrou 
padlého dubu, 19.VII.1990, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C25: 19.IV.1987, více ex., pod kůrou 
padlého buku, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 21.V.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 
8.V.1989, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 9.IX.1990, 2 ex., pod kůrou padlého smrku, 2.IX.2001, 6 ex., 
pod kůrou padlého dubu; 5849D21: 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 
ex., pod kůrou poražené osiky; 5949A10: 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše; 5949A20; 5949B2: 
22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B6; 5949B11: 4.VII.2004, 
více ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 5949B12; 6048B8: 23.V.1987, 
3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého habru, 6.V.1990, 6 ex., 
pod kůrou padlého buku; 6048B10: 2.VII.1995, 1 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; 6048B14: 
19.VII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého smrku; 
6049A6; 6049A7: 11.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé 
borovice. 

7. Uleiota planata (Linnaeus, 1761) – 5849C6: 19.V.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 
20.VII.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé 
smrkové pařezy; 5849C13: 22.VII.2001, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, více 
ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 19.IV.1992, 6 ex., pod kůrou padlého topolu; 5849C24: 
13.VIII.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 
30.VII.1988, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.IV.1989, více ex., pod kůrou padlého buku, 26.V.1989, 3 
ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 17.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na 
čerstvé smrkové pařezy, 25.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého buku a dubu, 19.VII.1991, 2 ex., 
imaturní poklepem lípy; 5849C25: IV.1982, 12 ex., pod kůrou padlého buku a dubu, VI.1982, 10 ex., 
pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.III.1991, více ex., pod kůrou 
padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, pod kůrou padlého 
dubu; 5949A4: 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou poražené 
osiky, 12.V.1993, 4 ex., pod kůrou padlé olše; 5949A10; 5949A12: 28.IX.1991, více ex., pod kůrou 
padlého buku; 5949A18: 13.IX.1987, více ex., též imaturní pod kůrou padlého habru; 5949A20; 
5949A24: 19.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem 
položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B3: 19.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku; 
5949B7: 9.V.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 6 ex., pod kůrou padlého 
jasanu, 24.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou 
padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 
5949B12: 16.IV.1988, více ex., pod kůrou padlého buku, 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B3: 
1.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 23.V.1987, více ex., pod kůrou padlého dubu, 
6.V.1990, 8 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 
23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.V.1993, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé 
modřínové pařezy; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., imaturní pod kůrou padlého buku; 6048D6: 8.V.1988, 
více ex., pod kůrou padlého dubu a habru, 18.V.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A6: 
6.VII.2001, 2 ex., pod kůrou poražené olše. 

 
SPHINDIDAE 
 

1. Arpidiphorus orbicularis (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních 
porostů v PR, 11.VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 
2.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 17.VII.1991, 3 ex., na vyzrálém 
aethaliu hlenek, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., v 
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prosevu lípového trouchu; 5849C23: 20.VI.1992, 7 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C24: 
22.VI.1986, 4 ex., pod padlým bukem, 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes sp., 25.VII.1989, 5 
ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C25: 17.VI.1993, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949A4: 
5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě. 

2. Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – 5849C7: 17.VII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 
5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VII.1986, 4 ex., v plísni pod dřevem 
položeným na starý borový pařez, 16.V.1997, 2 ex., na světlo; 5849C25: 4.VII.2001, 1 ex., na světlo; 
5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo. 

 
STAPHYLINIDAE  
 

1. Acidota crenata (Fabricius, 1793) – 5849C1: 15.IV.2006, 2 ex., v prosevu v podmáčené olšině na 
přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C24. 

 Skupina R2 
2. Acrolocha minuta (Olivier, 1795) – 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce. 
 Skupina E 
3. Acrotona [= Atheta] aterrima (Gravenhost, 1802) – 5849C24: 5.XI.2000; 5949A4: 30.V.2006, 

v prosevu starého listí na teplomilné stráni. 
 Skupina E 
4. Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) – 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku 

Lánského potoka. 
 Skupina R2 
5. Acrotona parens (Pulsant & Rey, 1852) – 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu. 
 Skupina R2 
6. Acrotona [= Atheta] troglodytes [= consanquinea (Eppelsheim, 1875)] (Motschulsky, 1858) – 

5849C13: 5.XI.2005, v prosevu nstarého sena u seníku; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí 
v teplomilné doubravě; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu listí v nivě Lánského potoka; 5949B11: 
3.VI.2006,pod kůrou padlého dubu; 5949B12:  31.III.2007, v prosevu listí podél přítoku Lánského 
potoka; 6048D6. 

 Skupina R2 
7. Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813) – 5849C7; 5849C13: 27.VII.2001, v prosevu lípového trouchu; 

5849C24: 20.VIII.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 19.VII.2009, 1 ex., 
poklepem zralé plodnice Hericium clathroides; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového 
trouchu; 5949B6: 12.VII.2001. 

 Skupina R2. 
8. Alaobia scapularis [= hummleriana (Bernhauer, 1936)] (C.R. Sahlberg, 1831) – 5949A10: 

30.V.2003, 1 ex., na světlo. 
 Skupina R2 
9. Aleochara bipustulata [= longula Heer, 1839] (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 22.IX.2002, v prosevu 

mokřadních porostů v PR; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena; 5849C18: 29.IX.2002, v 
prosevu starého sena; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 1.X.2000, 20.IV.2003, 
v prosevu starého sena; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 8.V.2004, v trusu 
jezevce; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku. 

 Skupina E 
10. Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 – 6048B3: 25.IV.1999, 1.V.2001. 
 Skupina R2 
11. Aleochara curtula (Goeze, 1777) – 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 

5849C24: 16.V.1997, na kadaveru. 
 Skupina E 
12. Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806 – 6048B8: 17.V.1997. 
 Skupina R2 
13. Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 – 5849C24: 1.VIII.2001. 
 Skupina R1, VU  
14. Aleochara intricata Mannerheim, 1830 – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849C24: 

1.X.2000, 7.IX.2003, v dančím trusu, 29.V.2004, v dančím trusu, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 
5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce, 20.VI.2005, v trusu 
vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 21.V.2005, 
v trusu vysoké zvěře. 

 Skupina E 
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15. Aleochara lanuginosa (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce. 
 Skupina E 
16. Aleochara moesta Gravenhorst, 1802 – 5849C24: 29.V.2004, v dančím trusu; 5949A10: 8.V.2004, 

v trusu jezevce, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina E 
17. Aleochara sanguinea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 26.VI.1999. 
 Skupina E 
18. Aleochara sparsa Heer, 1839 – 5849C11: 16.VII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C17: 25.VI.2005, 

na kvasící bukové míze, 9.VII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C24: 26.VI.1999, 1.X.2000, 
20.IV.2003, 13.VI.2004, poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 6048B3: 25.IV.1999. 

 Skupina E 
19. Aloconota mihoki (Bernhauer, 1913) – 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu u Lánského potoka (P. 

Štourač lgt.).; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B11: 
16.IV.2005, 3 ex., v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 25.III.2007, 
v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na 
prameni přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R1, kategorie EN  
20. Aloconota gregaria (Erichson, 1839) – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 

5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka; 
5849B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého 
listí na břehu Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena. 

 Skupina R2 
21. Aloconota sulcifrons (Kirby, 1832) – 5848D5. 
 Skupina R2 
22. Amidobia [= Atheta] talpa (Heer, 1841) – 5848D5: 18.XII.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa 

v PR; 5849C1: 15.I.2006,  v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 
21.III.1998, v prosevu mraveniště Formica sp.. 

 Skupina R2 
23. Anotylus complanatus (Erichson, 1839) – 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě, 

29.V.2004, v dančím trusu, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 21.V.2005, v trusu vysoké 
zvěře. 

 Skupina E 
24. Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806) – 5849C18: 25.V.2002; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve 

světelném lapači. 
 Skupina E 
25. Anotylus [= Oxytelus] insecatus Gravenhorst, 1806 – 5849C1: 10.V.2009, ve feromonovém lapači na 

kůrovce; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18; 5849C24; 
5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka. 

 Skupina E 
26. Anotylus mutator Lohse, 1963 – 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 

5849C24: 23.V.1999, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5949A10: 10.V.2003, 
v prosevu spadaného listí v doubravě, 16.V.2004, v prosevu listí v doubravě, 1.V.2009, v trusu vysoké 
zvěře; 5949B7: 10.VII.2001; 5949B12: 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 5949B11: 21.V.2005, 
více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 15.V.1999. 

 Skupina R2 
27. Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1806) – 5949B4. 
 Skupina E 
28. Anotylus [= Oxytelus] rugifrons Hochhut, 1849 – 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém 

břehu přehrady; 5949B11: 16.IV.2005, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady. 
 Skupina R2 
29. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) – 5848D5: 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce;  

5849C7; 5849C13; 5849C24: 12.VII.1997, 1.IV.2001, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena, 
29.V.2004, více ex., v dančím trusu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5949A4: 23.VII.2004, více ex., na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 
5949B11: 21.V.2005, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3. 

 Skupina R2 
30. Anthobium [= Lathrimaeum] atrocephalum (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu 

v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 29.IV.2001; 5849C13: 28.IV.2002, v prosevu čerstvých bukových 
pilin, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku,  22.X.2005, smykem v nivě potoka, 8.IV.2006, 2 
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ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 3.X.2004, v letu na lesní cestě; 
5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 
28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, v prosevu bukového trouchu; 5849C25; 5949A10: 
6.V.2003, v prosevu dutiny dubu a listí v doubravě, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B2: 
25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré 
trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části 
koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí 
v úžlabině doubravy; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u 
přehrady. 

 Skupina R2 
31. Anthophagus angusticollis Mannerheim, 1830 – 5849C13: 8.VII.1997, 20.VI.2004, 2 ex., smykem 

květnaté potoční nivy.  
 Skupina R2 
32. Anthophagus bicornis (Block, 1799) – 5849C18; 5849C24; 5949A4: 23.V.1999, poklepem kvetoucího 

hlohu, 13.V.2001, 3.VI.2001; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 
12.V.2002; 6048B8. 

 Skupina R2 
33. Aploderus [= Haploderus] caelatus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy 

v PR, 10.VII.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C7; 5849C17: 7.VII.1997; 5849C24: 5.XI.2000, 
2.X.2003, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 28.IX.2005, 
v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 20.VI.2005, 
v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 12.V.2002; 6048B3: 28.IX.1997, smykem v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 
ex., v prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
34. Astenus lyonessius [= longelytratus Palm, 1936; brevelytratus Lohse, 1987] (Joy, 1908) – 5849C24: 

27.X.2001. 
 Skupina E 
35. Astenus gracilis (Paykull, 1789) – 5849C24: 23.VI.2001, pod dřevem položeným k patě solitérního 

dubu, 11.VIII.2001, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A4: 17.I.1999, pod kamenem na 
teplomilné stráni, 13.V.2001, 30.V.2006, v prosevu staré trávy na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
36. Astenus procerus [= filiformis (Latreille, 1806)] (Gravenhorst, 1806) – 5849C24: 27.X.2001, 

21.IV.2002, 10.VII.2005, pod dřevem u paty solitérního dubu, 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu 
obsazeného mravencem Dendrolasius fuluginosus; 5949A4: 28.IV.2001; 5949B6: 12.VII.2001. 

 Skupina R1, kategorie VU 
37. Astenus pulchelus (Heer, 1839) – 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka. 
 Skupina E 
38. Atheta amplicollis (Mulsant & Rey, 1873) – 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu starého sena. 
 Skupina R1, kategorie VU 
39. Atheta aquatica (C. G. Thomson, 1852) – 5849C24; 5849C25. 
 Skupina R2 
40. Atheta atramentaria [= biowringi Bernhauer, 1936; geysiri Schubert, 1909] (Gyllenhal, 1810) – 

5849C24: 12.X.1997, 27.XII.1997. 
 Skupina E 
41. Atheta boletophila [= lohsei G. Benick, 1962] (C. G. Thomson, 1856) – 5849C24: 3.VI.2007, 1 ♂,  

poklepem plodnice Fomes fomentarius, 31.VIII.2007, 2 ♂♂, 1 ♀, poklepem zrající plodnice Laetiporus 
sulphureus. 

 Skupina R1, kategorie VU 
               Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 

42. Atheta britanniae [= repanda auct. nec (Mulsant et Rey, 1873); reperta (Sharp, 1913) nec Casey, 
1960; fungicola Horion, 1935 nec (Kraatz, 1856)] Bernhauer & Scheerpeltz, 1926 – 5849C17: 
18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 5849C24: 21.X.2000. 

 Skupina R2 
43. Atheta castanoptera [= pertyi (Heer, 1839)] (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu 

staré trávy v PR; 5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 
5849C24: 13.VI.2004, v prosevu suché plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5949B12: 26.VIII.2007, v 
prosevu staré plodnice Polyporus squamosus. 

 Skupina R2 
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44. Atheta clientula (Erichson, 1839) – 5849C13: 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 
29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A4: 30.V.2006, 1 ♂, v prosevu starého listí na 
teplomilné stráni; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na břehu přehrady. 

 Skupina R2 
45. Atheta corvina (Thomson, 1856) – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus 

giganteus; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus. 
 Skupina R2 
46. Atheta crassicornis [= repanda (Mulsant & Rey, 1874); foveoliceps Scheerpeltz, 1848; inoptata 

(Scharp, 1913)] (Fabricius, 1792) – 5849C12: 18.VI.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C13: 27.X.2001, 28.X.2002, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 
22.X.2005, v prosevu staré trávy; 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus;  
5849C17: 17.X.2004, poklepem plodnice Pleutrotes sp., 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice 
Meripilus giganteus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 
5.XI.2000, 13.VI.2004, v prosevu suché plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5949A10: 8.V.2004, v trusu 
jezevce; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 16.VIII.2007, 
poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus, 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice Polyporus 
squamosus; 6049A7. 

 Skupina E 
47. Atheta dadopora  Thomson, 1867 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus 

squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 9.VI.2007, poklepem 
staré plodnice Polyporus squamosus; 5949B7: 20.IX.2007, poklepem staré plodnice Polyporus 
squamosus; 5949B12: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus.  

 Skupina R2 
48. Atheta debilis (Ericsson, 1837) – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku 

rybníka Horní Kracle. 
 Skupina R1, kategorie VU 
49. Atheta elongatula [= wankaiana Bernhauer, 1937] (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 8.VII.2002, na 

světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu zadržovací nádrže před přehradou 
Klíčava. 

 Skupina R2 
50. Atheta episcopalis Bernhauer, 1910 – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C24: 

5.XI.2000; 5949B11: 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina R2 
51. Atheta europaea [= livida (Mulsant & Rey, 1852) nec Erichson, 1837] Likovský, 1984 – 5949B11: 

21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 
6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy. 

 Skupina R2 
52. Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny 

v PR; 9.I.2005, v prosevu  staré trávy v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené 
olšiny v PR; 5849C1: 19.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 
5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě 
potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, 
v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na 
břehu přítoku Lánského potoka, 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy, 
26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu listí 
v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
53. Atheta fungicola (Thomson, 1852) – 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus 

sulphureus. 
 Skupina R2  
54. Atheta gagatina (Baudi di Selve, 1848) – 5849C13: 23.IX.2007, poklepem plodnice staré hřibovité 

houby. 
 Skupina R2 
55. Atheta heymesi Hubenthal, 1913 – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ♀,  smykem v nivě potoka.  
 Poznámka: nález je nutné ověřit nálezem samce (P. Štourač, pers. comm., 2002). 
 Skupina R1, kategorie CR 
56. Atheta laticollis (Stephens, 1832) – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy. 
 Skupina E 
57. Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 20.VII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 

8.VII.2002, na světlo. 
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 Skupina E 
58. Atheta luridipennis (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce ve 

smíšeném lese; 5849C1: 5.VIII.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese. 
 Skupina R1, kategorie VU 
59. Atheta marcida (Erichson, 1837) – 5849C13: 28.X.2002, v prosevu staré plodnice Polyporus 

squamosus, 4.XII.2004, v prosevu starého sena; 5849C24: 5.XI.2000; 5849C25. 
 Skupina R2 
60. Atheta nigra (Kraatz, 1856) – 5849C24: 31.VIII.2003, v prosevu starého sena; 5849D21: 24.X.2007, 

poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě 
řeky. 

 Skupina E 
61. Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice Polyporus 

squamosus; 5949B11: 6.VII.2005, poklepem mladé plodnice Laetiporus sulphureus. 
 Skupina R2 
62. Atheta oblita (Erichson, 1839) – 5849C13: 23.IX.2007, v prosevu staré plodnice hřibovité houby; 

5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce. 
 Skupina R2 
63. Atheta obtusangula Joy, 1913 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku 

rybníka Horní Kracle. 
 Skupina R1, kategorie EN 
64. Atheta pallidicornis (C. G. Thomson, 1856) – 5849C7; 5849C13: 27.VII.2001, 23.IV.2005, poklepem 

plodnice Polyporus squamosus, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 
5849C17: 9.VI.2007, poklepem statré plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem 
plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5849C25; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 
16.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus. 

 Skupina R2 
65. Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844) – 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949B11: 14.V.2006, 

v prosevu starého listí v úžlabině doubravy, 15.IV.2007, na kamenitopisčitém břehu přehrady; 6048B4: 
8.IX.2002. 

 Skupina R2 
66. Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 – 5849C13: 28.X.2002, v prosevu staré plodnice Polyporus 

squamosus. 
 Skupina R2 
67. Atheta picipes (C. G. Thomson, 1856) – 5849C13: 22.VII.2001, 28.X.2005, v prosevu staré plodnice 

Meripilus giganteus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 
22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949B12. 

 Skupina R2 
68. Atheta pilicornis [= gynandrica (Sharp, 1913); nigronitida Roubal, 1929] (C. G. Thomson, 1852) – 

5849C13: 19.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus. 
 Skupina R2 
69. Atheta pittionii Scheerpeltz, 1950 – 5849C17: 9.VI.2007, v prosevu staré plodnice Polyporus 

squamosus; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě. 
 Skupina E 
70. Atheta ravilla (Erichson, 1839) – 5848D5: 1.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce; 5849C13: 

22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C18; 5849C24: 27.XII.1997, 21.X.2000, 27.X.2001, 23.III.2003, 
v prosevu starého sena, 10.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 7.VI.2007, 
poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus. 

 Skupina E 
71. Atheta sodalis (Ericsson, 1837) – 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 

25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice 
Polyporus squamosus; 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu. 

 Skupina R2 
72. Atheta triangulum (Kraatz, 1856) – 5849C24: 21.X.2000, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes 

fomentarius; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 
 Skupina E 
73. Atheta trinotata (Kraatz, 1856) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5849C24: 

9.VII.2000, 22.VII.2000, 5.XI.2000; 5849C25. 
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 Skupina R2 
74. Atrecus [= Baptolinus] affinis (Paykull, 1789) – 5849C1: 4.V.2008, 2 ex., pod kůrou padlé olše 

v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 7.VII.1997, 14.VI.2009, 1 ex., pod 
dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 20.VII.2001, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého 
sena, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 
29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 
5849D21: 1.VI.2002; 5949A4: 13.VI.1998; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 5949C23; 
6048B8: 21.V.2003, v prosevu dutiny dubu. 

 Skupina R2 
75. Autalia impressa [= brevicornis Blair, 1944] (Olivier, 1795) – 5849C25. 
 Skupina R2 
76. Autalia longicornis Sheerpeltz, 1947 – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 

5849C12: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 23.IX.2007, 
poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice 
Pleurotes sp., 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 10.VI.2007, v prosevu 
staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 20.VIII.1997, 12.X.1997, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem 
suché plodnice Pleurotes sp.; 5849D21: 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus. 

 Skupina R1, kategorie VU 
77. Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 7.VI.2003, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, v 

prosevu starého sena; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu 
vysoké zvěře. 

 Skupina E 
78. Bisnius [= Philonthus] fimetarius (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 29.III.2004, 6 ex., v prosevu 

starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 31.VIII.2004, 8 ex., v 
prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 12.VI.2005, na 
kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C13: 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u 
seníku, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 
9.III.2008, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré 
plodnice Meripilus giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 10.VI.2007, 
v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka, 
27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 31.VIII.1997, 21.X.2000, 
26.IX.2004, více ex., v prosevu starého sena, 20.VII.2005, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5849D21: 
24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, v prosevu staré tlející 
plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 
16.V.2004, více ex., v prosevu starého sena, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě,  
16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7; 5949B11: 
6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na 
břehu přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 
12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
79. Bisnius [= Philonthus] pseudoparcus Brune, 1976, – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., 20.VII.2005, 1 ex., 

ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 2.VIII.2005, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 
2.VIII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus. 

 Skupina R2 
80. Bisnius [= Philonthus] sordidus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu  staré 

trávy v centru PR; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 
31.VIII.1997; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B8: 17.V.1997, 
13.VI.1999. 

 Skupina E 
81. Bisnius [= Philonthus] subuliformis [= fuscus (Gravenhorst, 1802)] (Gravenhorst, 1802) – 

5849C24: 6.VII.1996, 12.VII.1997. 
 Skupina R1, kategorie VU 
82. Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) – 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 1.V.2005, 2 

ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 28.VII.2005, 21.VI.2006, 1 ex., 11.VII.2006, 20.VI.2007, 
2.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2006, 
12.VI.2007, 1 ex., 9.X.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

 Skupina R2 
83. Bolitobius castaneus (Stephens, 1832) – 5849C24. 
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 Skupina R2 
84. Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1831 – 5849C18: 3.XI.2001, pod dřevem na lesní pasece; 

5849C24: 20.VI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena, 3.VI.2007, v prosevu dubového trouchu, 
12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996; 5949B12: 22.III.2009, 1 
ex., pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady. 

 Skupina R2 
85. Bolitochara bella Märkel, 1845 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny 

dubu, 8.V.2009, 6 ex., pod dřevem na pastvině, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 
8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového 
trouchu; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu, 3.VI.2006, v prosevu 
dubového dřeva; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 15.V.1999, 27.V.2001; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu 
u paty dubu v teplomilné doubravě. 

 Skupina R2 
86. Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802) – 5849C17: 20.VIII.2005, v prosevu detritu v otevřené dutině 

bukového pařezu; 5849C24: 3.VIII.1997, 27.12.1997, 1.X.2000, 21.IX.2002, v prosevu starého sena; 
6048B8. 

 Skupina R2 
87. Bolitochara obliqua Erichson, 1837 – 5849C18: 23.IV.2005, poklepem plodnice Trametes 

confragosa; 5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 28.IV.2007, 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp., 10.VI.2007, 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 
5849D21: 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949B2; 6048B8: 1.V.2002. 

 Skupina R2 
88. Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) – 5849C7; 5949B8; 6048B8. 
 Skupina R2 
89. Bolitochara reyi Sharp, 1875 – 5849C24: 23.VI.1996, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus 

sulphureus, 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem 
zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4. 

 Skupina R1, kategorie VU 
90. Boreophilia eremita [= smolkai (Rybinski, 1902)] (Rye, 1866) – 5848D5: 24.IX.2006, 2 ex., v prosevu 

mechu na okraji podmáčené olšiny v PR. 
 Skupina R1, kategorie CR 
 Poznámka: víceméně podhorský a horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007). 
91. Brachida exigua (Heer, 1839) – 5949A10: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu. 
 Skupina R1, kategorie VU 
92. Bryoporus cernuus [= merdarius (Olivier, 1795)] (Gravenhorst, 1806) – 5849C1: 15.V.2005, 

v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle. 
 Skupina  R1, kategorie EN  
93. Cadaverota cadaverina (C. Brisout de Barneville, 1860) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena 

v centru PR; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka.. 
 Skupina R2  
94. Carpelimus elongatulus (Ericsson, 1839) – 5949B7: 25.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě 

Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka; 5949B11: 
16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě. 

 Skupina R2 
95. Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848) – 5949B12: 10.VII.2001, na bahnitém břehu přehrady. 
 Skupina R1, kategorie VU 
96. Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844) – 5949B12: 10.VII.2001, na bahnitém břehu přehrady, 

24.VII.2001, na světlo; 6048B4: 8.IX.2002, na břehu řeky. 
 Skupina R2 
97. Cilea [= Leucoparyphus] silphoides (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 31.VIII.1997, na kadaveru; 

5849C25; 5949A10: 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina R2 
98. Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) – 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena u seníku; 5849C24: 

28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice 
Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 
12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
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99. Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830) – 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena seníku, 
28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena seníku; 5849C17:  
18.VI.2005, v prosevu starého sena; 5849C24: 23.VI.2001, 13.VI.2004, v prosevu u paty dubu 
obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus. 

 Skupina E 
100. Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru. 
 Skupina E 
101. Cryptobium [= Ochthephilum] fracticorne (Paykull, 1800) – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré 

trávy v centru PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu 
rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI. 
2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C24: 9.VI.2002, 
28.VII.2002, 25.VIII.2002; 5949B12: 18.IV.2004, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu 
přehrady. 

 Skupina R2 
102. Cypha [= Hypocyphtus] longicornis (Paykull, 1800) – 5849C7; 5849C24: 10.V.1998, 31.VIII.2003, 1 

ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21: 
24.VII.2001. 

 Skupina E 
103. Cypha pulicaria (Erichson, 1839) – 5849C24: 23.XI.1997, 19.I.2003, 3.VI.2001; 5949A4. 
 Skupina R1, kategorie VU 
104. Cypha seminulum (Erichson, 1839) – 5849C24. 
 Skupina R1, kategorie VU 
105. Dasygnypeta velata (Ericsson, 1837) – 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka. 
 Skupina R2 
106. Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 

10.VII.2004, vše ve světelném lapači; 5849C24: 26.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849D21: 28.VI.2003, 1 
ex., na světlo; 5949C8: 16.VI.2002, 1 ex., 28.VII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném 
lapači. 

 Skupina R2 
107. Dexiogyia corticina (Erichson, 1837) – 5849D21: 24.VII.2001; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou 

padlého dubu. 
 Skupina R2 
108. Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810) – 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů 

rybníka. 
 Skupina R2 
109. Dinaraea aequata (Erichson, 1837) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce; 5849C7; 

5849C11: 16.VII.2005, pod dřevem položeným na kvasící bukovou mízu; 5849C12: 20.V.2006, pod 
dřevem položeným na bukový pařez; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 5849C17: 
25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého 
dubu; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě. 

 Skupina R2 
110. Dinaraea linearis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 27.X.2001, 28.IV.2007, v prosevu bukového 

trouchu. 
 Skupina E 
111. Dinarda dentata dentata (Gravenhorst, 1806) – 5849C24; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., pod kamenem 

v mraveništi u Lasius sp. v teplomilné doubravě; 6048B4: 29.VI.1997. 
 Skupina R2 
112. Dinothenarus [= Staphylinus]  fossor (Scopoli, 1772) – 5849C24: 27.IV.1997, pod dřevem položeným 

k patě solitérního dubu a v prosevu dutiny dubu; 5849C25; 5949A4: 6.IV.1996; 6048B8: 3.V.1997. 
 Skupina R2 
113. Domene scabricollis (Erichson, 1840) – 5849C7: 23.III.1997; 5849C13: 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu 

staré plodnice Polyporus squamosus. 
 Skupina R2 
114. Dropephylla  [= Phyllodrepa, Hapalarea] linearis [=  scabriuscula (Kraatz, 1857)] (Zetterstedt, 

1828) – 6048B8. 
 Skupina R1, kategorie EN 
115. Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) – 5849C19; 5849C24: 29.V.2004, 2 ex., v prosevu spadaného 

listí; 5949A1; 5949A4; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B6; 5949B12: 
19.IV.2004, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B3; 6048B8. 

 Skupina E 
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116. Enalodroma hepatica (Erichson, 1839) – 5849C12: 24.VI.2001; 5849C18; 5949A10: 6.V.2003, v 
prosevu listí v teplomilné doubravě, 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě. 

 Skupina R2 
117. Erichsonius cinerascens Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 26.IV.2003, prošlapáváním zarostlého 

podmáčeného břehu potoka v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR,  
9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka, 
15.V.2005, 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka, 5.VIII.2005, 24.VI.2004, mokřadní břehové 
porosty rybníka; 5849C18: 25.V.2002. 

 Skupina R2 
118. Erichsonius subopacus Hochhuth, 1851 – 5949A10: 16.V.2004, zarostlé bahnité břehy přehrady, 

20.VI.2005, kamenitopísčité břehy potoka, 21.VII.2005, kamenitopísčité břehy potoka; 5949B11: 
30.V.2004, zarostlé bahnité břehy přehrady; 4.VII.2004, zarostlé bahnité břehy přehrady, 15.IV.2007, 
na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu 
přehrady. 

 Skupina R1, kategorie VU 
119. Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) – 5849D21: 1.VI.2002. 
 Skupina R2 
120. Euryusa sinuata Erichson, 1837 – 5849C24: 2.VII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.VIII.2005, 1 

ex., v prosevu dutiny dubu. 
 Skupina R1, kategorie VU 
121. Eusphalerum adustum [= limbatum (Erichson, 1840)] (Heer, 1839) – 5849C1: 19.V.2001; 5849C13; 

5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 
5849C24: 10.V.1998; 5949A10: 1.V.2003, smykem podrostu v kamenité bučině, 25.IV.2009, více ex., 
poklepem kvetoucí trnky; 5949B7; 5949B12; 6048B3: 25.IV.1999; 6048B8. 

 Skupina R2 
122. Eusphalerum luteum [= ophthalmicum (Paykull, 1800)] (Marsham, 1802) – 5849C7; 5849C24; 

5949B12: 10.VII.2001; 6048B8. 
 Skupina R2 
123. Eusphalerum minutum (Fabricius, 1792) – 5849C13: 17.V.1998, 24.VI.2001, 20.VI.2004, více ex., 

smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 25.V.2002; 5849C24; 5949A4. 
 Skupina R2 
124. Eusphalerum semicoleoptratum [= abdominale (Gravenhorst, 1806)] (Panzer, 1794) – 5849C13; 

5849C24: 20.V.2001; 5949A4: 23.V.1999; 5949A10; 5949B3; 5949B7; 6048B3: 25.IV.1999. 
 Skupina R2 
125. Eusphalerum signatum (Märkel, 1857) – 5849C7; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 

5849C24: 10.V.1998; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.IV.2009, více ex., 
poklepem kvetoucí trnky. 

 Skupina R2 
126. Eusphalerum sorbi (Gyllenhal, 1810) – 5849C12; 5849C24: 20.V.2001, poklepem kvetoucího hlohu; 

6048B3: 25.IV.1999; 6048B8: 27.V.2001, poklepem kvetoucího hlohu. 
 Skupina R2 
127. Falagrioma [= Falagria] thoracica (Curtis, 1833) – 5849C24: 10.VII.2003, v prosevu starého sena; 

5949B12: 6.VII.2002. 
 Skupina R2 
128. Gabrius appendiculatus [= subnigritulus (Reitter, 1909)] Sharp, 1910 – 5849C7; 5849C13: 

27.III.1999; 5849C24: 17.VII.2002, v prosevu starého sena, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 
7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena. 

 Skupina R1, kategorie VU 
129. Gabrius astutoides (Strand, 1946) – 5949B11:  16.IV.2005, 3 ♂♂, v prosevu podmáčeného listí 

v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, 
v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 7.V.2007, v prosevu listí na úpatí 
teplomilné doubravy. 

 Skupina R1, kategorie CR 
130. Gabrius breviventer [= pennatus Sharp, 1910]  (Sperk, 1871) – 5848D5: 29.VI.2004, v prosevu staré 

trávy v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 12.VI.2005, v 
prosevu mokřadních porostů; 5849C16: 2.XI.1997; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy 
v nivě potoka; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na 
banhitém břehu rybníka; 5949A10: 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty; 5949B2: 25.III.2007, 
v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu 
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přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka 
u přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
131. Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802) – 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 

21.IX.2002, v prosevu starého sena, 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, na 
zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 22.II.1998; 5949A10: 16.V.2004, v prošlapu zarostlých 
bahnitých břehů přehrady, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře. 

 Skupina E 
132. Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) – 5849C24: 2.VII.2000, 22.VII.2000, 7.IX.2005, v prosevu starého 

sena; 5849C25; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí 
v doubravě, 20.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a 
listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 8.IX.2002. 

 Skupina E 
133. Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802) – 5849C1: 12.IV.2009, více ex., pod kůrou padlé borovice; 

5849C13; 5849C17: 3.IX.2005, 3 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez se zaschlou kvasící 
mízou, 25.IX.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu, 14.X.2006, pod dřevem 
položeným na bukový pařez, 14.IX.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené 
olšině; 5849C23; 5849C24: 10.V.1997, 20.V.2001, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 
28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25; 
5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 
25.IV.2009, pod kůrou padlé olše, 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2005, 2 
ex., pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou 
padlého dubu; 6048B8: 30.VIII.1997, 27.V.2001; 6048D12. 

 Skupina R2 
134. Gabrius trossulus (Nordmann, 1837) – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině 
na přítoku do rybníka, 5.VIII.2005, v prošlapu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v 
prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C18: 
18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré 
trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 
5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R2 
135. Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce, 

19.IX.2004, v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 
5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 15.IV.2006, 
v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C13: 8.IV.2006, 
v prosevu strarého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 
3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 
16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 
v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 6.V.2000, 21.IV.2002, 20.VII.2005, v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu; 5849C25; 5949A10: 
10.V.2003, v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského 
potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu 
starého listí podél přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku 
Lánského potoka; 6048B3: 1.V.2001. 

 Skupina R2 
136. Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844) – 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 

20.VI.2005, na písčitokamenitém břehu potoka, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu;  
5949B12: 10.VII.2001. 

 Skupina R2 
137. Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 – 5849D21: 27.VII.2005, 1. ex., v prosevu mokřadních porostů na 

břehu rybníka. 
 Skupina  R1, kategorie EN  
138. Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800) – 5849C1: 12.VI.2005, 1 ex., v prosevu mokřadních břehových 

porostů rybníka Horní Kracle. 
 Skupina R1, kategorie VU 
139. Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845 – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v 

PR; 5849C1: 24.VI.2004, 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C17: 
26.IV.1998. 

 Skupina R1, kategorie VU 
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140. Gyrohypnus angustatus Stephens, 1833 – 5849C1: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 
5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 1.II.1997; 5849C24: 1.IV.2002, v prosevu 
starého sena, 9.VI.2002, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 18.V.2003, v prosevu 
starého sena; 5849C25: 13.VII.2006, v prosevu u paty dubu, 17.V.2008, v prosevu listí na okraji 
bučiny; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.V.2008, v prosevu staré tlející 
plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2005, 1 ex., 
v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 10.VII.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 
5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka; 5949B8; 5949B12: 22.VIII.2007, 
v prosevu starého sena v nivě Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě 
řeky; 6048B8: 1.V.2002. 

 Skupina E 
141. Gyrohypnus atratus (Heer, 1839) – 5849C1: 15.I.2006, v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C18: 

13.XII.1997; 5849C24: 28.IX.2005, 1 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius 
fuliginosus; 5849C25. 

 Skupina R2 
142. Gyrohypnus fracticornis (O. F. Müller, 1776) – 5848D5: 19.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena  

v PR; 5849C12: 10.XI.1996; 5849C24: 3.VIII.1997, 20.VIII.1997, 9.VI.2002, 28.VII.2002, v prosevu 
starého sena, 25.VIII.2002; 5849C25; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus 
sulphureus; 6048B3: 28.IX.1997, 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
143. Gyrohypnus liebei [= punctulatus (Paykull. 1789)] Scheerpeltz, 1926 – 5848D5: 27.IX.2003, v 

prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.VII.2001; 
5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré 
plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 
5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 7.IX.2003, v dančím trusu, 13.VI.2004, v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 28.IX.2005, v trusu vysoké 
zvěře; 5949A4: 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2003, v trusu vysoké 
zvěře, 20.VI.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře.   

 Skupina E 
144. Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice 

Polyporus squamosus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 
1.X.2000, 23.VI.2001, 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem 
zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 13.VI.1998, více ex., poklepem plodnic trsovitých 
lupenitých hub; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus;  6048B8. 

 Skupina R2 
145. Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 – 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus 

squamosus. 
 Skupina R2 
146. Gyrophaena congrua Erichson, 1837 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus 

squamosus; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus. 
 Skupina R1, kategorie EN 
147. Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802) – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice 

Polyporus squamosus; 5849C24: 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B12: 16.VIII.2007, 
poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus. 

 Skupina R2 
148. Gyrophaena gentilis Ericsson, 1839 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus 

squamosus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 16.VIII.2007, 
poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus. 

 Skupina R2 
149. Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 – 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus. 
 Skupina R2 
150. Gyrophaena joyioides Wüsthoff, 1937 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus 

squamosus; 5849C17: 25.9.2005, v prosevu staré plodnice Hericianum erinaceum; 5849C24: 
3.VIII.2003, poklepem plodnice Polyporus sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849D21: 
31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem 
zralé plodnice Polyporus squamosus; 6049A7. 

 Skupina R2 
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151. Gyrophaena manca Erichson, 1839 – 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 
5849C24: 13.VI.2007, poklepem plodnice Phellinus sp.; 6048B8: 21.V.2003, poklepem spadaných 
větví v suťovém lese. 

 Skupina R2 
152. Gyrophaena minima Erichson, 1837 – 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001. 
 Skupina R2 
153. Gyrophaena nana (Paykull, 1800) – 5949B7; 5949B8. 
 Skupina R2 
154. Gyrophaena  strictula Erichson, 1839 – 5849C24: 30.V.2006, poklepem plodnice Daedalea quercina; 

29.VII.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius. 
 Skupina R2 
155. Gyrophaena williamsi Strand, 1935 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus 

squamosus. 
 Skupina R2 
156. Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu 

mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v 
prosevu zbytků rákosí na okraji rybníka Horní Kracle; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka, 
19.X.2003, 2 ex., v prosevu  sena; 5849C17: 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus 
giganteus, 28.IX.2006, poklepem plodnice stromové lupenité houby; 5849C18: 3.XI.2001, 9.III.2008, 
v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 12.VII.2009, pod 
dřevem na pastvině; 5849C25: 21.VI.1998, 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21: 
8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10; 5949B7: 26.VIII.2007, 
v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., v prosevu dubového trouchu, 
16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 
16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu 
listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady, 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné 
doubravě; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě. 

 Skupina R2 
157. Hapalarea [= Phyllodrepa] pygmaea (Paykull, 1800) – 5849C24; 5849C25: 21.VI.1998; 5949A4: 

13.VI.1998; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 17.VIII.2002, v prosevu listí 
v doubravě. 

 Skupina  R1, kategorie EN  
158. Haploglossa gentilis (Märkel, 1845) – 5849C24: 15.IV.2000, 1.IV.2001, 20.IV.2002, v prosevu 

starého sena, 10.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 
29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 6048B8. 

 Skupina R1, kategorie VU 
159. Haploglossa villosula [= pulla (Gylenhall, 1827)] (Stephens, 1832) – 5849C24: 7.VI.2007, na světlo; 

5949A4: 25.VII.2004, v prosevu na teplomilné stráni. 
 Skupina R2 
160. Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) – 5849C6: 22.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce; 5849C24: 12.VII.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 10.VII.2005, 2 
ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus; 6048B8. 

 Skupina R1, kategorie VU 
161. Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR;  

5849C12: 18.XI.2007, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu 
starého sena u seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu starého sena u 
seníku, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena, 
17.VIII.2008, imaturní ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na 
Loužku; 5849C18; 5849C19; 5849C24: 9.VI.2002, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 
21.IX.2003, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště Dendrolasius fuliginosus, 
28.IX.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu 
dutiny dubu; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 
12.V.2002, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině, 20.VII.2008, na zarostlém 
bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B8: 10.I.1998, v prosevu mraveniště 
Formica sp.; 6048B13. 

 Skupina R2 
162. Heterothops praevius niger Kraatz, 1868 – 5949A4: 23.XI.1997; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu 

starého sena. 
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 Skupina R2 
163. Heterothops stiglundbergi Israelsson, 1979 – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 

5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu starého sena; 5849C24: 
28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 30.V.2006, v prosevu 
starého sena na pastvině. 

 Skupina E 
164. Homalota plana (Gyllenhal, 1810) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném 

lese; 5849C24. 
 Skupina R2 
165. Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu 

v teplomilné doubravě. 
 Skupina R2 
166. Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů 

v PR, 24.IX.2005, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních 
porostů v centru PR; 5849C18: 18.III.2007, 1 ex., v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině 
v nivě potoka. 

 Skupina R1, kategorie VU 
167. Hypnogyra angularis [= glabra (Nordmann, 1837)] (Ganglbauer, 1895) – 5849C13: 22.VII.2001; 

5849C17: 7.IX.2006, pod dřevem položeným na pařez; 5849C24: 13.IV.1998, 2.IV.2000, 1.IV.2002, v 
prosevu starého sena, 20.IV.2003, 13.VI.2004, ve staré plodnici laetiporus sulphureus; 5849D21: 
25.V.2002; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 8.V.2004, v prosevu 
dubového trouchu; 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 
21.V.2003, v prosevu dutiny dubu. 

 Skupina R2 
168. Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 

5849C24: 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 6048B3: 29.VI.1997, na bahnitém břehu řeky 
pod kamenem. 

 Skupina R2 
169. Ischnopoda [= Tachyusa] leucopus (Marsham, 1802) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu 

rybníka Horní Kracle; 5849C25; 6048B3: 1.V.2002, na bahnitém břehu řeky; 6048B4. 
 Skupina R2 
170. Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847) – 5848D5: 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR; 5849C6: 

3.VIII.1999; 5849C8. 
 Skupina R2 
171. Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) – 5849C24: 9.VI.2002, 18.V.2003, v prosevu starého 

sena. 
 Skupina R2 
172. Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792) – 5848D5: 2.V.1999, 14.IX.2003, v prosevu mokřadních 

porostů v PR, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině 
v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí 
v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 5.VIII.2005, 
v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na 
přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině 
v nivě potoka; 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001, 9.VI.2002; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém 
bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B2: 25.III.2007, 
v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na 
břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 25.III.2007, 
v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině 
přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského 
potoka u přehrady; 6048B19. 

 Skupina R2 
173. Lathrobium fovulum Stephens, 1833 – 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině u přítoku 

do rybníka Horní Kracle; 15.V.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle, 
15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině u přítoku do rybníka Horní Kracle; 5949A10: 16.IV.2009, 
v prosevu tlejícího sena,  25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 16.VIII.2007, pod kamenem 
na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R2 
174. Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na 

přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., v prosevu listí v bučině; 5849C22; 
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5849C24: 1.IV.2002; 5849C25; 5949A1; 5949A4: 28.IV.2001, pod kamenem na úpatí teplomilné 
stráně; 5949A10: 8.V.2004, v prosevu listí v doubravě; 5949B4. 

 Skupina E 
175. Lathrobium inpressum [= filiforme Gravenhorst, 1806] Fabricius, 1792 – 5849C1: 5.VIII.2005, 

v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle. 
 Skupina R2  
176. Lathrobium laevipenne Heer, 1839 – 5849C24; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku 

Lánského potoka; 6048D20: 24.VII.2006, ve světelném lapači. 
 Skupina R2 
177. Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu v pomáčené olšině v PR, 

6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C12: 11.I.1998, 2 ex., pod kamenem 
na hrázi rybníka; 5849C18: 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 
16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 
v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 6.VIII.2000, 28.IX.2004, v prosevu starého sena, 
28.VII.2005, na světlo; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 
5949B11: 16.IV.2005, 2 ex., v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku 
přehrady ve svahové doubravě. 

 Skupina R2 
178. Lathrobium pallidum Nordmann, 1837 – 5849C24; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v doubravě. 
 Skupina R2 
179. Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813 – 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu 

rybníka. 
 Skupina  R1, kategorie EN  
180. Lathrobium terminatum Gravenhorst, 1802 – 5848D5; 5849C1: 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním 

podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 
12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené 
olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní 
Kracle; 5849C7: 4.V.2002, smykem pobřežních porostů rybníka; 5849C12: 28.VII.2001; 5849C24: 
17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém 
břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v 
prosevu náplavu na břehu přehrady. 

 Skupina R2 
181. Lathrobium volgense [= geminum Kraatz, 1857] Hochhuth, 1851 – 6048B3. 
 Skupina E 
182. Leptacinus formicetorum Märkel, 1841 – 5848D5: 22.XI.1998, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica 

rufa v PR, 4.XII.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 5849C17: 17.XII.2006, v prosevu 
mraveniště Formica sp.; 5849C18; 5849C24: 5.XI.2000, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 
5949A4: 23.XI.1997, 2 ex., na teplomilné stráni v prosevu mraveniště Formica sp.. 

 Skupina R2 
183. Leptacinus pusillus (Stephens, 1833) – 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v 

prosevu starého sena. 
 Skupina E 
184. Leptacinus sulcifrons [= othioides Baudi di Selve, 1869; intermedius Donisthorpe, 1936] (Stephens, 

1833) – 5849C7; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena; 5849C24: 28.VII.2002, více ex., v prosevu 
sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 
5949A10: 20.VI.2005, 1 ex.,v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
185. Leptusa fumida (Erichson, 1839) – 5849C13: 16.I.2004, v prosevu dutiny buku; 5849C24: 

21.IV.2002, 19.I.2003, v prosevu starého sena. 
 Skupina R2 
186. Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830) – 5849C25: 21.VI.1998. 
 Skupina R2 
187. Lesteva longelytrata (Goeze, 1777) – 5848D5; 5849C18: 25.V.2002, 6.IX.2008, 5 ex., na hlinitém 

břehu Klíčovského potoka; 5949A4: 13.V.2001, 5.VI.2005, 3 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949A10: 
1.V.2003, na bahnitém břehu zadržovací nádrže; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí 
v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 14.V.2006, v prosevu starého 
listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského 
potoka u přehrady; 6048B3: 1.V.2002. 

 Skupina E  
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188. Lesteva punctata Erichson, 1839 – 5848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 
14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI.2004, v prosevu mokředních porostů 
v PR; 5849C7; 5849C24; 5949A4: 5.VI.2005, více ex., na hlinitém břehu potoka; 5949B11: 14.V.2006, 
v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 
5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, 
v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina R2 
189. Liogluta granigera (Kiesenwetter, 1850) – 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu starého sena. 
 Skupina R2 
190. Liogluta microptera C. G. Thomson, 1867 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů 

v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C23: 
2.IV.2006, v prosevu starého listí v nivě potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí 
v nivě Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka; 5949B11: 
14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí 
podél přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R2 
191. Lithocharis nigriceps (Kraatz, 1859) – 5849C18; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 6.VII.2003, 1 ex., vše ve 

světelném lapači; 5849C24: 20.VIII.1997, 5.XI.2000, 23.VI.2001, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 
28.VII.2005, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21; 6048B3. 

 Skupina E 
192. Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) – 5849C24; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu  sena 

v nivě řeky. 
 Skupina E 
193. Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 1.IV.2002, pod dřevem na pastvině, 

9.V.2002, pod dřevem na pastvině, 21.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C25; 5949A4: 1.IV.2001, 
2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni. 

 Skupina R2 
194. Lomechusa emarginata (Paykull, 1789) – 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v mraveništi u Dendrolasius 

fuliginosus v teplomilné doubravě. 
 Skupina R2 
195. Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798) – 5849C13: 12.VIII.2007, 1 ♂, poklepem mladé plodnice 

Polyporus squamosus. 
 Poznámka: nový druh pro ČR, nezařazený doposud do skupin a kategorií. 
196. Lordithon exoletus (Erichson, 1839) – 5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice 

Polyporus squamosus; 5849C24: 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
11.VIII.2001, 28.VII.2002; 6048B8.  

 Skupina R2 
197. Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 20.VII.1997, v prosevu plodnic lupenitých a 

hřibovitých hub; 5849C13: 22.V.2005, 5 ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus, 
12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 3.VIII.2003, 13.VI.2004, 
více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5949A17; 5949B6; 5949B8; 6048B8; 6048D12; 6049A7. 

 Skupina R2 
198. Lordithon [= Carphacis] striatus (Olivier, 1795) – 5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé 

plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 12.VII.1997, 21.IX.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus, 23.VI.2001, 17.VII.2002, 13.VI.2004, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 
2.VIII.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B3; 6049A7. 

 Skupina  R1, kategorie EN  
199. Lordithon thoracicus (Fabricius, 1776) – 5849C24; 5949B12: 1.VI.2002, více ex., v prosevu plodnice 

lupenité houby, 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus; 6048B8. 
 Skupina R2 
200. Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837) – 5848D5: 18.XII.2004, 23 ex., v prosevu mraveniště Formica 

rufa v PR; 5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C18; 5849C24: 1.IV.2000; 
5849C25; 5949A4: 23.XI.1997, v prosevu mraveniště Formica sp.. 

 Skupina R2 
201. Medon apicalis (Kraatz, 1858) – 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949B12: 

6.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy. 
 Skupina E 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               210 

 210 

202. Medon brunneus (Erichson, 1839) – 5849C25; 6048B8: 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 
 Skupina R2 
203. Medon fusculus (Mannerheim, 1830) – 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné 

doubravy. 
 Skupina R2 
204. Medon ripicola (Kraatz, 1854) – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského 

potoka. 
 Skupina R2 
205. Megarthrus denticollis (Beck, 1817) – 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 30.VI.2004, v 

prosevu starého sena; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina E 
206. Megarthrus depressus [= sinuatocollis (Boisduval & Lacordaire, 1835)] (Paykull, 1789) – 5848D5: 

11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce, 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 
22.VII.2001, 10.IX.2006, v letu v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C18: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 2.VIII.2005, v prosevu staré 
plodnice Meripilus giganteus. 

 Skupina R2 
207. Megarthrus nitidulus Kraatz, 1858 – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 

16.XI.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu 
staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C24: 23.VI.2001. 

 Skupina R2 
208. Meotica filiformis [= capitalis Mulsant & Rey, 1873] (Motschulsky,  1860) – 5949B7: 31.III.2007, 

v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka. 
 Skupina R2 
209. Metopsia similis Zerche, 1998 – 5949B12: 18.VIII.2001. 
 Skupina R2 
210. Micropeplus mariettii Jacquelin du Val, 1857 – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C24: 

9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena. 
 Skupina R2 
211. Micropeplus porcatus (Fabricius, 1789) – 5849C13: 18.VII.1999, 4 ex., smykem v nivě potoka; 

5849C18: 1.VI.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka.  
 Skupina R2 
212. Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835 – 5849C25; 5949A4: 31.VIII.1997, smykem v nivě 

potoka. 
 Skupina R2 
213. Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832) – 5849C24: 7.VI.2003, v prosevu starého sena. 
 Skupina R2 
214. Mycetoporus eppelsheimianus Fagel, 1965, – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu staré plodnice 

Laetiporus sulphureus; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 1.VI.2003, v 
prosevu dutiny lípy. 

 Skupina R2 
215. Mycetoporus forticornis Fauvel, 1875 – 6048B8. 
 Skupina R1, kategorie VU 
216. Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 26.IV.2003, v prosevu v podmáčené olšině 

v PR, 23.V.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů 
v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 
29.IV.2001, 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu 
v lipové aleji; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého 
sena. 

 Skupina R2 
217. Mycetoporus longulus Mannerheim, 1831 – 5849C12: 24.VI.2001; 5849C25. 
 Skupina R2 
218. Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895 – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR. 
 Skupina R2 
219. Mycetoporus niger Fairmaire & Laboulbene, 1856 – 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí 

podél přítoku Lánského potoka. 
 Skupina R2 
220. Mycetoporus punctus (Gravenhorst, 1806) – 5849C24. 
 Skupina R2 
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221. Myllaena brevicollis (Matthews, 1838) – 5848D5: 14.IX.2003, více ex., v prosevu mokřadních porostů 
v PR. 

 Skupina R2 
222. Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 17.VI.2005, prošlapem mokřadních porostů na 

přítoku bezejmenného rybníčka v PR; 5849C1: 12.VIII.2007, v mokřadních porostech na přítoku 
rybníka Horní Kracle. 

 Skpina R1, kategorie VU 
223. Myllaena elongata Matthews, 1838 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu Lánského 

potoka. 
 Skupina R1, kategorie VU  
224. Myllaena gracillis Matthews, 1838 – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě 

Lánského potoka. 
 Skupina R1, kategorie VU  
225. Myllaena infuscata Kraatz, 1853 – 5848D5: 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR. 
 Skupina R1, kategorie VU 
226. Myllaena intermedia Erichson, 1837 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené 

olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C12: 28.VII.2001; 5949A4: 5.VI.2005, 
na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 
5949B11: 4.VII.2004, na zarostlém bahnitém břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu 
přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u 
přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady. 

 Skupina R2 
227. Myrmecocephalus [= Falagria] concinnus Erichson, 1839 – 5849C24: 23.VI.2001. 
 Skupina E 
228. Nehemitropia lividipenis [= sordina (Marsham, 1802)] (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 27.IX.2003, 

1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 
21.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 23.VI.2001, 13.VI.2004, v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu 
staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949B12: 22.VIII.2007, 
v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
229. Neobisnius lathrobioides [= cerrutii Gridelli, 1943] (Baudi di Selve, 1848) – 5949A4: 3.VIII.2003, 1 

ex., na světlo. 
 Skupina R2 
230. Notothecta flavipes (Gravenhorst, 1806) – 5849C12: 9.I.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa,  

5849C24: 1.IV.2002, v prosevu mraveniště Formica sp., 25.XII.2004, v prosevu mraveniště Formica 
sp.; 5849C25. 

 Skupina R2 
231. Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese, 

12.IV.2009, více ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C12: 9.12.2007, pod kůrou padlé borovice; 
5849C24: 16.V.1997; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B7; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu. 

 Skupina R2 
232. Ocalea badia Erichson, 1837 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR. 
 Skupina R2 
233. Ocalea picata (Kirby, 1832) – 5848D5: 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v centru 

PR; 5849D21: 8.VII.2003, na zarostlém bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C1: 15.IV.2006, 
v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého 
listí na břehu přítoku Lánského potoka;  5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní 
části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí 
v úžlabině doubravy; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 
16.VIII.2007, v prosevu starého listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu 
starého listí na prameni přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R2 
234. Ocalea  rivularis Miller, 1851 – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5949A4: 5.VI.2005, na 

kamenitopísčitém břehu potoka.Skupina R2 
235. Ocypus aeneocephalus (De Geer, 1774) – 5849C24: 25.VIII.2002. 
 Skupina R2 
236. Ocypus fulvipennis Erichson, 1840 – 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí 

doubravy; 6048B3: 29.VI.1997, pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B8: 26.VI.1997, v prosevu 
v doubravě, 17.VIII.2002, v prosevu listí v doubravě. 
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 Skupina R2 
237. Ocypus fuscatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C19; 5849C24; 5849C25; 5949A4. 
 Skupina E 
238. Ocypus nitens [= nero semialatus J. Müller, 1904] (Schrank, 1781) – 5849C21; 5849C24; 5949A4: 

22.II.1998; 6048B3; 6048B8: 30.VIII.1997; 6048B9. 
 Skupina E 
239. Ocypus picipennis picipennis (Fabricius, 1792) – 5949A4: 22.II.1998, 1.IV.2001, pod kamenem na 

úpatí teplomilné stráně, 28.IV.2001; 5849C24: 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena. 
 Skupina E 
240. Ocypus tenebricosus (Gravenhorst, 1846) – 6048B8: 8.IX.2002, 1 ex., v prosevu listí v doubravě. 
 Skupina R2 
241. Ocyusa maura (Ericsson, 1837) – 5849C1: 27.III.2007, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku 

rybníka Horní Kracle (P. Štourač lgt.). 
 Skupina R2 
242. Ocyusa [= Deubelia] picina (Aubé, 1850) – 5848D5: 2.V.1999, 26.IV.2003, v prosevu mokřadních 

porostů v PR; 5849C1: 3.VIII.2003, v prosevu zarostlých bahnitých břehů rybníka, 24.VI.2004, 
prošlapem mokřadních břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině na 
přítoku rybníka. 

 Skupina R2 
               Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). 

243. Olophrum assimile (Paykull, 1800) – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 
5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C24: 20.IV.2003, v 
prosevu starého sena. 

 Skupina R2 
244. Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR. 
 Skupina R1, kategorie VU 
245. Omalium caesum Gravenhorst, 1806 – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

19.IX.2005, v prosevu staré trávy v PR; 5849C12: 24.VI.2001; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého 
sena, 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka. 

 Skupina E 
246. Omalium excavatum Stephens, 1834 – 5849C13: 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 6048B3: 

12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky. 
 Skupina R2 
247. Omalium rivulare (Paykull, 1789) – 5848D5: 11.IV.2004, více ex., v prosevu starých plev u krmelce,  

29.VI.2004, 3 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.V.2005, 2 ex., poklepem mladé plodnice 
Polyporus squamosus, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, 12.VIII.2007, 
poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 17.X.2004, 2 ex., ve staré plodnici 
Pleurotes sp.; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 
21.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.X.1997, v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu listí z dutiny dubu, 13.VI.2004, více ex., poklepem 
suché plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4; 5949A10: 
16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena. 

 Skupina E 
248. Omalium rugatum Mulsant & Rey, 1880 – 5848D5: 22.IX.2002, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C12; 5849C13: 23.IV.2005, 
v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 2.X.2003, na 
světlo; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena. 

 Skupina R1, kategorie VU 
249. Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884) – 5849C7; 5849C24: 6.VIII.2000, 16.IX.2000; 5849D21: 

28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 
17.V.1997. 

 Skupina R1, kategorie VU 
250. Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 16.V.1997, 12.VII.1997, 3.VIII.1997, 16.IX.2000, 

10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048D20: 
14.VI.2007, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina E 
251. Ontholestes tesselatus (Fourcroy, 1785) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 

5849C24: 23.VIII.1996, 31.VIII.1997; 5949A4. 
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 Skupina E 
252. Othius angustus Stephens, 1833 – 5849C24: 2.IX.2001, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena. 
 Skupina R2 
253. Othius punctulatus (Goeze, 1777) – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu listí ve smíšeném lese; 5849C13: 

22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C18: 9.III.2008, v prosevu starého listí v nivě potoka; 5849C23: 
16.XI.1996, v prosevu listí; 5849C24: 31.VIII.1997; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu starého listí 
v teplomilné doubravě; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 
5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, 
v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné 
doubravě; 6048B8. 

 Skupina R2 
254. Othius subuliformis [= myrmecophillus Kiesenwetter, 1843] Stephens, 1833 – 5848D5: 19.IX.2004, 

2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 
15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C5: 23.V.1997; 5849C12: 
10.XI.1996; 5849C18; 5849C24: 20.V.2001, 9.VI.2002, 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 
10.VII.2003, v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, v prosevu 
starého sena, 2.VIII.2005, ve staré plodnici Meripilus giganteus. 

 Skupina R2 
255. Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830) – 5849C24: 6.V.2000, 6 ex., v prosevu starého sena, 

20.V.2001, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 28.IX.2005, v prosevu u paty 
solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.  

 Skupina R2 
256. Oxypoda acuminata [= lividipennis aut. nec Mannerheim, 1830] (Stephens, 1832) – 5949A4: 

5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině 
doubravy. 

 Skupina R2 
257. Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802) – 5849C7: 7.X.2007, poklepem mladé plodnice Meripilus 

giganteus; 5849C13: 19.X.2003, 9 ex., ve starých plodnicích václavek, 22.V.2005, poklepem mladé 
plodnice Polyporus squamosus, 5.XI.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C16; 
5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice 
Hericianum erinaceum, 28.IX.2006, poklepem plodnice stromové lupenité houby; 5849C24: 
12.X.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 5.XI.2000, 13.VI.2004, více ex., 
poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B12; 
6048B8: 19.X.1997; 6049A7. 

 Skupina R2 
258. Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 

5949A10: 1.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě. 
 Skupina R2 
259. Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853 – 5848D5. 
 Skupina R2 
260. Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) – 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 

5949A4: 30.V.2006, v prosevu starého listí na teplomilné stráni. 
 Skupina R2 
261. Oxypoda elongatula Aubé, 1850 – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů 

rybníka Horní Kracle, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 
5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka. 

 Skupina R2 
262. Oxypoda filiformis L. Redtenbacher, 1849 – 5849C24: 5.XI.2000. 
 Skupina R2 
263. Oxypoda formiceticola Märkel, 1841 – 5849C1: 26.XI.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 

5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp..  
 Skupina R2 
264. Oxypoda haemorrhoa (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 18.XII.2004, v prosevu mraveniště Formica 

rufa v PR, 4.XII.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 15.I.2006, v prosevu mraveniště 
Formica rufa v PR; 5849C18. 

 Skupina R2 
265. Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce ve 

smíšeném lese, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu  
starého sena u seníku;  5849C17: 26.IV.1998, 18.VI.2005, 6 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 
12.VII.1997, 5.XI.2000, 23.VI.2001, 9.VI.2002, 23.III.2003, v prosevu starého sena, 18.V.2003, v 
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prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 27.V.2005, na světlo, 20.VII.2005, 
v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949A10: 1.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 1.V.2003, na 
bahnitém břehu zadržovací nádrže, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 14.VI.2003, v 
prosevu starého sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
266. Oxypoda procerula Mannerheim, 1830 – 5849C1: 24.VI.2004, prošlapem mokřadních břehových 

porostů rybníka; 5849C7: 29.IV.2001. 
 Skupina R2 
267. Oxypoda spectabilis Märkel, 1845 – 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda. 
 Skupina R2 
268. Oxypoda vittata Märkel, 1842 – 5849C18: 3.XI.2001; 5849C24: 27.X.2001, 13.VI.2004, v prosevu u 

paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 10.VII.2005, v prosevu dutiny 
solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.IX.2005, v prosevu u paty 
solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus. 

 Skupina R2 
269. Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792 – 5849C13: 22.V.2005, 3 ex., poklepem mladé plodnice 

Polyporus squamosus; 5849C24: 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5949A4: 
13.VI.1998, 7 ex., v prosevu plodnice trsovité lupenité houby. 

 Skupina R2 
270. Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 12.VII.1997; 5849C25. 
 Skupina R2 
271. Oxytelus fulvipes Erichson, 1839 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku 

rybníka Horní Kracle.  
 Skupina R2 
272. Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802) – 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, vše ve světelném 

lapači; 5849C24: 17.V.2002, na světlo, 4.VI.2002, na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na 
světlo, 8.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.IX.2005, v trusu 
vysoké zvěře; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo;  5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 
10.VII.2001, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve 
světelném lapači. 

 Skupina E 
273. Oxytelus migrator Fauvel, 1904 – 5949B4; 5949C8: 25.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači. 
 Skupina E 
 Poznámka: nepůvodní druh vyhledávající nestabilní stanoviště (ruderály, zahrady nebo pastviny) kde 

bývá nalézán pod hnijícími přírodními produkty. 
274. Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 11.VII.2006, na světlo. 
 Skupina R2 
275. Oxytelus rugosus (Fabricius, 1775) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

27.IX.2003, 3 ex., v prosevu staré trávy, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 
16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 15.III.2008, 
v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených 
travnatých okrajů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 
5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v 
prosevu starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 
18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré 
trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené 
olšině v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve 
světelném lapači; 5849C24: 23.VI.2001, 24.VII.2001, na světlo, 18.VI.2002, na světlo, 17.VII.2002, 2 
ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2005, na světlo, 
11.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo, 26.VII.2008, na 
světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 4 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, více ex., na světlo, 1.VII.2008, na 
světlo; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B2: 
25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B4; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu 
staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského 
potoka; 5949B8; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního 
přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta 
příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu 
na břehu přehrady; 6048B3; 6048D20: 26.VI.2006, 27.VII.2006, 17.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném 
lapači. 
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 Skupina E 
276. Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1806 – 5849C19: 11.VI.2004, světelný lapač; 5949B7; 5949B8; 

6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky. 
 Skupina E 
277. Paederus brevipennis Lacordaire, 1835 – 5849C7: 23.III.1997; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu 

starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24; 5949A4: 21.III.1998; 6048B3: 3.V.1997. 
 Skupina R2 
278. Paederus litoralis Gravenhorst, 1802 – 5849C24: 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě 

solirérního dubu; 5949A4: 31.VIII.2007, pod kamenem na teplomilné stráni, 8.V.2008, pod dřevem na 
podmáčené louce, 1.VII.2008, imaturní ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, na 
zarostlém bahnitém břehu přehrady; 5949A22; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na 
úpatí doubravy; 5949B12: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského 
potoka; 6048B8. 

 Skupina E 
279. Paederus riparius (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených 

porostů na okraji rybníčka na prameni Klíčavy, 21.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 
5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem 
mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C24: 6.IV.1996; 
5849D21; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 3.V.1997. 

 Skupina R2 
280. Paederus schoeherri [= baudi Fauvel, 1872] Czwalina 1899 – 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu 

tlejícího sena; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady. 
 Skupina R2 
281. Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 25.VIII.2002, v prosevu starého sena. 
 Skupina E 
282. Philonthus addendus Sharp in Crotch & Sharp, 1867 – 5849C18: 22.V.2005, smykem v nivě potoka; 

5849C24: 2.VIII.2005, v proseuvu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C25: 2.VIII.2009, 6 ex., 
poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.  

 Skupina R2 
283. Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 1.VI.2002, 9.VI.2002, 28.VII.2002, 7.VIII.2005, 

v prosevu starého sena; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu 
tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena 
v nivě potoka; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
284. Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802) – 5849C13; 5849C24; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na 

odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 
16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnité 
mokřadní porosty; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; 6048B8. 

 Skupina E 
285. Philonthus carbonarius [= varius (Gyllenhal, 1810)] (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 22.X.2006, 

v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C12: 10.XI.1996, v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 
25.VIII.2002, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 3 ex., v trusu dančí zvěře; 5949A4: 
22.II.1996; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex.; 5949B11: 
6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B3; 6048B8: 8.IX.2002. 

 Skupina E 
286. Philonthus cognatus [= fuscipennis (Mannerheim, 1830)] Stephens, 1832 – 5848D5: 14.IX.2003, 1 

ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 
5849C1: 23.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 13.IV.2009, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 
28.VII.2002, 13.VI.2004, 6 ex., v prosevu sena, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 
20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 22.II.1996; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 
2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém 
břehu přehrady na přítoku Lánského potoka;.6048B3; 6048B8; 6048B9: 10.I.1998. 

 Skupina E 
287. Philonthus concinnus [= ochropus (Gravenhorst, 1802)] (Gravenhorst, 1802) – 5849C7; 5849C13: 

22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C24: 12.VII.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 1.X.2002, 2 ex., v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus, 7.IX.2003, v dančím trusu; 5849C25; 5949A4: 25.VII.2004, v prosevu na 
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teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě 
řeky. 

 Skupina E 
288. Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790) – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IV.2007, 

v prosevu dubového trouchu; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké 
zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, 
v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex. 

 Skupina E 
289. Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 28.VII.2002, 2.VIII.2005, v prosevu staré 

plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu 
tlejícího sena; 6048B3: 1.V.2002. 

 Skupina E 
290. Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; 

5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu listí ve smíšeném lese; 
5849C13: 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 18.VI.2005, v prosevu starého 
sena, 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C18: 
27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19; 5849C23; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 
17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 1 ex v prosevu listí v doubravě; 
5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B3: 26.X.1996; 5949B7: 
25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na 
úpatí suťového lesa; 6048B8: 29.X.1996, 17.V.1997, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné 
doubravě; 6048B9; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta 
příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí 
v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B13; 6048B19: 19.X.1996. 

 Skupina R2 
291. Philothus discoideus (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 28.IX.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře; 

5949A10: 20.VI.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena. 
 Skupina R1, kategorie VU 
292. Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových 

porostů rybníka; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího 
sena; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu 
starého sena v nivě potoka, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.  

 Skupina R2 
293. Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1853) – 5849C18: 23.IV.2005, smykem v olšině v nivě potoka, 

18.II.2007, více ex., v prosevu starého listí podél údolní cesty v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu 
staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23; 5849C24; 5849C25; 5949A4: 
22.II.1996; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 8.V.2004, 1 ex., v 
prosevu listí v doubravě; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 
5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 29.X.1996; 6048B19: 
19.X.1996; 6048D20: 9.X.2008, 1 ex., ve světelném lapači. 

 Skupina R2 
294. Philonthus laminatus (Cruetzer, 1799) – 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka;  

5849C24: 31.VIII.1997, 21.IX.1997; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 
22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3: 3.V.1997. 

 Skupina E 
295. Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) – 5849C24; 5949A4: 22.II.1996, pod kameny na teplomilné 

stráni, 6.IV.1996, pod kamenem na teplomilmé stráni, 30.IV.2006, 3 ex., v prosevu na teplomilné 
stráni; 5949A22; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
296. Philonthus longicornis Stephens, 1832 – 5949A10: 20.VI.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 

16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena. 
 Skupina R2 
297. Philonthus marginatus (Ström, 1768) – 5849C25: 2.VIII.2009, 1 ex., poklepem staré plodnice 

Hericium clathroides; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 
21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře. 

 Skupina R2 
298. Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů 

v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 
24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI.2004, v prošlapu 
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mokřadní porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 
14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle. 

 Skupina R1, kategorie VU 
299. Philonthus nitidicollis (Lacordaire1835) – 5849C24: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu starého sena. 
 Skupina E 
300. Philonthus parvicornis [= agilis (Gravenhorst, 1806)] (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 28.IX.2005, 

1 ♂, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina E 
301. Philonthus politus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 31.VIII.1998, 1.X.2000. 
 Skupina E 
302. Philonthus pseudovarians A. Strand, 1941 – 5849C24: 12.VII.1997, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře; 

5849D21: 28.IX.2005, 2 ♂♂, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, 
1.V.2009, 1 ♂, v prosevu tlejícího sena. 

 Skupina R1, kategorie VU 
303. Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní 

Kracle; 5849C13; 5849C24: 22.V.2003, 2 ex., na světlo, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu starého sena, 
7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře, 21.VII.2004, 3 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, 
na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 
ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 8.VII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu 
rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A4: 28.VI.2003, 2 ex., na světlo, 
23.VII.2004, více ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 16.V.2004, v prosevu starého sena, 
20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, na zarostlém bahnitém 
břehu přehrady, 6.VII.2004, 2 ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 
21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 21.VII.2005, bahnité břehy přehrady na přítoku 
Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského 
potoka; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; 6048D20: 20.VII.2006, ve světelném lapači. 

 Skupina R2 
304. Philonthus rectangulus Sharp, 1874 – 5849C24: 31.VIII.1997, 28.VII.2000; 5849D21: 24.X.2007, 

poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 
12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 8.IX.2002. 

 Skupina E 
305. Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832) – 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex. 
 Skupina R2 
306. Philonthus rubripennis [= fulvipes (Fabricius, 1792)] Stephens, 1832 – 5849C13; 5849C24; 5949A4: 

5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., bahnité mokřadní porosty, 
21.VII.2005, též imaturní ex., na písčitokamenitém břehu potoka; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., 
prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na 
úpatí doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 1 ex., v 
prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského 
potoka. 

 Skupina R2 
307. Philonthus sanquinolentus (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 

5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, 
v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře. 

 Skupina E 
308. Philonthus spinipes Sharp, 1874 – 5849C11: 19.VII.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 

5849C24: 31.VIII.1997, na kadaveru, 21.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 
6048B3: 1.V.2002, v trusu vysoké zvěře. 

 Skupina E 
 Poznámka: nepůvodní druh, nalézaný jako ve svém původním prostředí (Japonsko, Čína, Korea) na 

pastvinách, kde ve zvířecích exkrementech loví larvy různého koprofágního hmyzu. Poprvé nalezen 
v ČR r. 1982. Později na více lokalitách v Čechách a na Moravě. 

309. Philonthus splendens (Fabricius, 1792) – 5849C24: 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus 
giganteus; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké 
zvěře, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře. 

 Skupina R2 
310. Philonthus succicola [= chalceus Ganglbauer, 1895] C. G. Thomson, 1860 – 5849C7; 5849C24:  

10.V.1997, 22.VII.2000, 6.VIII.2000, 23.VI.2001, 20.VII.2001. 
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 Skupina R2 
311. Philonthus tenuicornis [= carbonarius (Gyllenhal, 1810)] Rey, 1853 – 5849C1: 12.VI.2005, na 

kvasící bukové míze; 5849C13: 8.V.2003, 2 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C18: 27.VIII.2005, v 
prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus 
giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C24: 12.VII.1997, 
14.X.2000, 20.VII.2001, 18.V.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 2.VIII.2005, v prosevu staré 
plodnice Meripilus giganteus; 5849C25: 2.VIII.2009, 4 ex., poklepem staré plodnice Hericium 
clathroides; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 
25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 28.IX.1997. 

 Skupina E 
312. Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 6.VIII.2000, 11.VII.2006, na světlo, 

27.VII.2006, na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním 
porostu, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 
25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B4; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na 
světlo; 5949B12: 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R2 
313. Philonthus varians (Paykull, 1789) – 5849C1: 26.VII.2005, v prosevu staré trávy ve smíšeném lese, 

5.VIII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C7: 30.IV.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 
5849C24: 12.VII.1997, 21.IX.1997, 1.X.2000, 20.IV.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 18.V.2003, 1 
ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 
2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké 
zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, 
v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 
25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky. 

 Skupina E 
314. Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830 – 5849C24: 19.IX.1998, 26.VI.1999, 9.VII.2000, 

1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B11: 21.V.2005, 
v prosevu listí v teplomilné doubravě, 6.VII.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B11: 
15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 
6048B8. 

 Skupina R2 
315. Phloeonomus punctipennis C. G. Thomson, 1867 – 5849C7; 5849C24. 
 Skupina R2 
316. Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806) – 5849C17: 14.IX.2008, více ex., pod dřevem položeným 

na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C24: 2.IV.2002; 5849C25; 5949B8. 
 Skupina R2 
317. Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 27.VI.2004, poklepem suché plodnice Pleurotes 

sp.; 5849D21: 11.V.2002; 5949A10: 20.V.2003, 3 ex., pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě, 
1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 29.VIII.2004, pod kůrou padlého jasanu, 6.VII.2005, pod 
kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 
6048B8: 27.V.2001, 4 ex., pod kůrou padlého dubu v doubravě. 

 Skupina R2 
318. Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1828) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve 

smíšeném lese. 
 Skupina R1, kategorie VU 
319. Phloeostiba plana (Paykull, 1792) – 5849C25. 
 Skupina R2 
320. Phyllodrepa [= Hapalarea] floralis (Paykull, 1789) – 5849C13: 17.V.1998, 23.IV.2005, v prosevu 

starého sena u seníku; 5849C24: 19.V.2002; 6048B4: 25.IV.1999. 
 Skupina  R2 
321. Phyllodrepa [= Hapalarea] melanocephala (Fabricius, 1787) – 5849C2421.IX.1997, v prosevu staré 

plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.2002, v prosevu starého sena; 5849C25. 
 Skupina R2 
322. Phyllodrepa [= Hapalarea] nigra (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu 

starých plev u krmelce; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu 
starého sena u seníku; 5849C24: 27.XII.1997, 14.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 
16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B8. 
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 Skupina R2 
323. Placusa adscita Erichson, 1839 – 6049A7. 
 Skupina R2 
324. Placusa atrata Mannerheim, 1830 – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném 

lese; 5849C24; 5949B8. 
 Skupina R2 
325. Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 

6048D6; 6049A7. 
 Skupina R2 
326. Placusa tachyporoides (Waltl, 1838) – 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 

29.VII.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5949C23. 
 Skupina R2 
327. Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801) – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., v plodnici hřibovité 

houby; 5849C25; 6048B3: 1.V.2001, pod kamenem na úpatí sutě u řeky. 
 Skupina R2 
328. Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) – 5849C24: 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě 

solitérního dubu. 
 Skupina R2 
329. Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) – 5849C24. 
 Skupina R2 
330. Platystethus alutaceus C. G. Thomson, 1861 – 5849C8: 30.VIII.1999; 5849D21: 7.VI.2003, více ex., 

prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině. 
 Skupina R2 
331. Platystethus arenarius (Fourcroy, 1785) – 5849C24: 23.VI.2001; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu 

vysoké zvěře, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena. 
 Skupina E 
332. Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802) – 5849C12: 28.VII.2001; 5849D21: 7.VI.2003, více ex., 

prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině; 5949A10: 20.VI.2005, smykem 
bahnitého mokřadního porostu přehrady; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 
5949B12: 21.VII.2002, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3. 

 Skupina E 
333. Platystethus nitens (C. R. Sahlberg, 1832) – 5849D21: 7.VI.2003, více ex., prošlapáváním bahnitých 

břehů příležitostního potůčku na pastvině; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B3. 
 Skupina E 
334. Proteinu atomarius Ericsson, 1840 – 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u vyschlého potůčku (P. 

Štourač lgt.). 
 Skupina E 
335. Proteinus brachypterus Fabricius, 1792 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 

15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 7.X.2007, poklepem mladé 
plodnice Meripilus giganteus; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
21.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

 Skupina R2 
336. Proteinus macropterus [= laevigatus Hochhuth, 1872] Gravenhorst, 1806 – 5849C25. 
 Skupina R2 
337. Psephidonus [= Geodromicus] nigrita (P. W. J. Müller, 1821) – 5949A4: 5.VI.2005, 2 ex., na 

kamenitopísčitém břehu potoka. 
 Skupina R1, kategorie EN 
338. Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861) – 5849C18. 
 Skupina R2 
339. Quedius boopoides Monster, 1923 – 5848D5: 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR. 
 Skupina R2 
340. Quedius boops (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 

1.IV.2001, pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, pod kamenem na teplomilné stráni. 
 Skupina R2 
341. Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860) – 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice 

Laetiporus sulphureus, 2.VII.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 
 Skupina R2 
342. Quedius brevis Erichson, 1840 – 5848D5; 5849C1: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp. ve 

smíšeném lese; 5849C18; 5849C24: 27.X.2001, v prosevu mraveniště u Formica sp., 13.VI.2004, 1 ex., 
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v prosevu mraveniště u Dendrolasius fuliginosus; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996, v prosevu mraveniště 
u Formica sp.. 

 Skupina R2 
343. Quedius cinctus (Paykull, 1790) – 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus 

giganteus; 5849C19: 29.IX.2003, v prosevu starého sena; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 2.II.2002, v prosevu starého sena, 10.III.2002, v prosevu starého sena; 
6048B3: 28.IX.1997; 6048B8. 

 Skupina R2 
344. Quedius cruentus (Olivier, 1795) – 5849C1: 17.IX.2006, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve 

smíšeném lese, 15.X.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 19.XI.2006, 1 
ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 1.IV.2007, 2 ex., v nefunkčním 
feromonovém lapači na kůrovce, 11.VIII.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném 
lese, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači 
na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 20.V.2006, 1 ex., pod 
dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu  starého sena, 
22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C17: 3.IX.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez 
se zaschlou kvasící mízou, 25.IX.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu, 
25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 14.X.2006, pod dřevem položeným na 
bukový pařez; 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.IX.1997, v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.IX.2000, 9.VI.2001, poklepem kvetoucího hlohu, 
19.V.2002, poklepem kvetoucího hlohu, 13.VII.2006, na kvasící dubové míze; 30.VI.2007, v prosevu 
dubového trouchu; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A18; 
5949B3; 6049A7. 

 Skupina E 
345. Quedius curtipennis Bernhauer, 1908 – 5849C24. 
 Skupina R2 
346. Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 
19.IX.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 8.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině v PR, 
24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené 
olšině; 5849C6; 5849C7; 5849C12: 10.XI.1996, v olšině v nivě potoka zazimovaný pod dřevem; 
5849C13: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena 
v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu 
listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B8: 29.X.1996, pod kameny na úpatí sutě u 
řeky, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 

 Skupina R2 
347. Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu listí a staré trávy v nivě 

Lánského potoka. 
 Skupina R1, kategorie VU  
348. Quedius fumatus (Stephens, 1833) – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 

5849C12: 10.XI.1996; 5849C13: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, v prosevu 
starého sena u seníku, 5.XI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C18: 27.VIII.2005, 2 ex., v 
prosevu starého sena v nivě potoka; 5949B7: 12.V.2002, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí 
suťového lesa; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního 
přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 
5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, 
v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na 
prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina R2 
349. Quedius infuscatus Erichson, 1840 – 5849C24: 23.XI.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus 

sulphureus, 10.VII.2003, 1 ex., poklepem odkvétající lípy; 5849C25. 
 Skupina R1, kategorie CR 
350. Quedius invreae Gridelli, 1924 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré 

plodnice Laetiporus sulphureus, 2.VII.2000, 17.X.2001, v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 28.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 1.VII.2008, 1 
ex., poklepem kvetoucí lípy. 

 Skupina R2 
351. Quedius limbatus (Heer, 1839) – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 1.IV.2006, 

v prosevu starého sena u seníku; 6048B8: 30.VIII.1997. 
 Skupina R2 
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352. Quedius longicornis Kraatz, 1857 – 5849C24. 
 Skupina R2 
353. Quedius lucidulus Erichson, 1839 – 5848D5: 30.III.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

19.X.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 
11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 21.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 
31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 28.X.2004, v prosevu staré trávy v PR,  9.I.2005, 1 ex., 
v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C13: 22.VII.2001, 19.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice 
Polyporus squamosus, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 18.VI.2005, 
poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 5.XI.2005, 12 ex., v 
prosevu starého sena, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu 
staré plodnice Meripilus giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 
27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena; 
5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena. 

 Skupina R2 
354. Quedius maurorufus (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v 

PR, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině 
v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 7.IV.2007, v prosevu mechu v 
PR; 5849C1: 24.VI.2001, 2 ex., v prosevu mokřadních porostů, 24.VI.2004, v prosevu mokřadních 
porostů, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 
26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B7: 
26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí 
v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého 
listí v úžlabině doubravy. 

 Skupina R2 
355. Quedius maurus (C. R. Sahlberg, 1834) – 5849C1: 1.IV.2007, v letu ve smíšeném lese; 5849C13: 

22.VII.2001; 5849C24: 27.X.2001; 5849C25; 5949B3; 5949B8; 6048B8. 
 Skupina R2 
356. Quedius mesomelinus (Marsham, 1802) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starýích plev u 

krmelce, 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji 
podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 19.IV.2003, v prosevu dutiny topolu, 13.IV.2009, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 28.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 
27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
357. Quedius microps Gravenhorst, 1847 – 5849C17: 20.VIII.2005, 1 ex., v prosevu trouchu v otevřené 

dutině pařezu; 5949B11: 15.IV.2007, 1 ex v prosevu dutiny dubu. 
 Skupina R2 
358. Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 31.VII.2005, v prosevu v podmáčené olšině 

v PR; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C24; 5949A4: 5.IX.1999, pod kamenem na teplomilné stráni. 
 Skupina E 
359. Quedius nigriceps Kraatz, 1857 – 5849C24. 
 Skupina R1, kategorie EN  
360. Quedius nitipennis (Stephens, 1833) – 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 28.IX.2004, 1 

ex., v prosevu starého sena; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina R2 
361. Quedius paradisianus (Heer, 1839) – 5848D5: 10.VII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 

21.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 
19.IX.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny 
v PR; 5849C12; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 23.VI.2001, 
17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996, pod kamenem na teplomilné 
stráni; 5949B12: 27.IV.2003, pod kamenem na teplomilné stráni. 

 Skupina R2 
362. Quedius scitus (Gravenhorst, 1806) – 5849C17: 17.VIII.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý 

bukový pařez; 5849C24: 1.IV.2001, 27.X.2001, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
17.VII.2002, 28.VII.2002, 20.IV.2003, v prosevu starého sena, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949B8; 6048B8: 26.VI.1997, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu. 

 Skupina R2 
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363. Quedius suturalis Kiesenwetter, 1847 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku 
Lánského potoka, 16.VIII.2007, 4 ex., v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 
26.VIII.2007, 2 ex., v prosevu listí na prameni přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R2 
364. Quedius umbrinus Erichson, 1839 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku 

Lánského potoka, 16.VIII.2007, 4 ex., v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 
26.VIII.2007, 1 ex., v prosevu listí na prameni přítoku Lánského potoka. 

 Skupina R2 
365. Quedius ventralis [= truncicola Fairmaire & Laboulbene, 1856] (Aragona, 1830) – 5849C1: 

19.IV.2003, 1 ex v prosevu dutiny topolu; 5849C17: 20.VIII.2005, 3 ex., v prosevu trouchu v otevřené 
dutině bukového pařezu, 3.IX.2003, 2 ex., v prosevu trouchu v otevřené dutině bukového pařezu; 
5849C24; 5849D21: 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

 Skupina R1, kategorie CR 
366. Quedius xanthopus Erichson, 1839 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 1.IV.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 7.X.2007, pod dřevem na 
pařezu; 5849C12; 5849C13: 28.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus, 19.X.2003, 
v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus; 5849C18; 5849C24: 3.VIII.1997, 1.X.2000, v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 26.VIII.2009, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5849D23; 5949A4; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 
5949B2; 5949B3; 5949B7; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8. 

 Skupina R2 
367. Rhopalocerina clavigera (W. Scriba. 1859) – 6048B8. 
 Skupina R1, kategorie EN  
368. Rugilus erichsoni (Fauvel, 1867) – 5848D5: 28.X.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 

23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 9.VII.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C19; 5849C24: 23.VI.2001, 9.VII.2000, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 
28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 8.V.2009, pod 
dřevem na pastvině, 26.VIII.2009, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21 
27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace, 17.V.2008, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.V.2004, 12 ex., v prosevu 
starého sena, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na 
břehu Lánského potoka; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, 
v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3. 

 Skupina R2 
369. Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 

5849C18; 5849C21; 5849C22; 5849C24: 21.VI.2001, 10.VII.2001, 1.IV.2002, 10.III.2002; 5949A10: 
16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu 
tlejícího sena; 6048B3. 

 Skupina E 
370. Rugilus rufipes Germar, 1836 – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v 

PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 28.X.2004, 4 ex., v prosevu staré trávy v PR, 
9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 
15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí 
v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 
5849C6; 5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 6 ex., v prosevu  starého sena, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu 
staré plodnice Polyporus squamosus, 18.VI.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 
9.VII.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 9.III.2008, v prosevu staré plodnice 
Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 
18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C24: 28.IX.2005, 2 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5949A4; 5949A10: 17.XI.2003, 1 
ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 2 ex., v prosevu listí na údolní cestě, 14.V.2006, v 
prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu 
Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., v 
prosevu habrového trouchu; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u 
přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, 
v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B8. 

 Skupina E 
371. Rugilus subtilis (Erichson, 1839) – 5949A1. 
 Skupina E 
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372. Schistoglossa curtipennis (Sharp, 1869) – 5849C1 27.IV.2007, v prosevu břehových porostů rybníka 
Horní Kracle (P. Štourač lgt.).  

 Skupina R1, kategorie EN  
 Poznámka: víceméně podhorský a horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007). 
373. Schistoglossa viduata (Erichson, 1837) – 5849C1: 24.VI.2004, v prosevu mokřadních porostů rybníka 

Horní Kracle, 27.III.2007, v prosevu břehových porostů rybníka Horní Kracle (P. Štourač lgt.).  
 Skupina R1, kategorie VU 
374. Scopaeus gracilis (Sperk, 1835) – 5949B12: 16.VIII.2007, 1 ex na břehu přehrady na přítoku 

Lánského potoka. 
 Skupina R1, kategorie EN  
375. Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 22.X.2006, smykem v centru PR; 5849C24: 

28.VII.2002, 11.VII.2006, na světlo. 
 Skupina R2 
376. Scopaeus sulcicollis [= cognatus Mulsant & Rey, 1855] (Stephens, 1833) – 5849C24: 20.V.2001, 1 

ex., v prosevu detritu u paty soliterního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus. 
 Skupina R2 
377. Sepedophilus binotatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex.; 5949A10: 14.V.2006, 

poklepem plodnice Fomes sp. v teplomilné doubravě. 
 Skupina R1, kategorie EN  
378. Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 27.IV.1997, 

28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 
5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi 
v teplomilné dubohabřině. 

 Skupina R1, kategorie EN  
379. Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C12; 5849C13; 5849C24: 12.VII.1997, 

poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VIII.1997, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
20.VIII.1997, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.V.1998, poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.2007, poklepem plodnice 
Fomes fomentarius; 5849C25; 5949A10: 14.V.2006, poklepem plodnice Fomes sp. v teplomilné 
doubravě; 5949B3; 5949B7. 

 Skupina R2 
380. Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) – 5949A4: 21.III.1998. 
 Skupina R2 
381. Sepedophilus littoreus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru 

PR; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., pod kůrou padlé lípy; 5849C13: 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré 
plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.VI.2005, 2 ex., na kvasící bukové míze, 16.VII.2005, 2 
ex., na kvasící bukové míze, 3.VIII.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze, 19.X.2008, 5 ex., pod dřevem 
na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda; 5849C24: 
28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25. 

 Skupina R2 
382. Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) – 5849C7; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé 

plodnice Hericianum erinaceum; 5849C19; 5849C24: 16.IX.2000, 21.IV.2002, 28.IV.2007, v prosevu 
dubového trouchu, 8.V.2009, v prosevu bukového trouchu; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na 
teplomilné stráni; 5949A10; 5949B7; 5949B8; 5949B12: 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 
6048B3: 19.IV.1997, na bahnitém břehu řeky, 1.V.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 4 ex., v prosevu dutiny 
dubu. 

 Skupina E 
383. Sepedophilus obtusus (Luze, 1902) – 5849C18: 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené 

olšině v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; 5849C23: 26.XI.2006, 
v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 21.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 
v prosevu starého sena, 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius 
fuliginosus, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině; 5849C25: 21.VI.1998, 30.VIII.1998; 
5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na 
úpatí doubravy. 

 Skupina E 
384. Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v 

PR; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C24: 27.IV.1997, 30.VIII.1998, 23.VI.2001, 1.IV.2002, v prosevu 
starého sena; 5949A1; 6048B8: 9.X.1997, 30.VIII.1998. 

 Skupina E 
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385. Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792) – 5848D5; 5849C1: 19.IV.2003, 2 ex., v prosevu dutiny 
topolu; 5849C13: 19.X.2003, 4 ex., ve starých plodnicích václavek; 5849C17: 25.VI.2005, na kvasící 
bukové míze, 19.X.2008, 1 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 
12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 
8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., pod kůrou dubu; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu 
starého listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 
15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8; 6048D12. 

 Skupina E 
386. Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 – 5949A4; 5949A10: 8.V.2004, 5 ex., v prosevu listí 

v teplomilné doubravě; 5949B12: 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do 
přehrady. 

 Skupina E 
387. Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 – 5848D5: 3.IV.2004, 1 ex., na světlo v PR, 31.VIII.2004, 2 

ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., v plodnici hřibovité houby. 
 Skupina R2 
388. Stenus aterrimus Erichichson, 1839 – 5849C1: 15.1.2006, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 

5849C24: 27.IV.1997, více ex., pod dřevem položeným na mraveniště Formica sp., 9.VI.2001, 1 ex., 
pod dřevem položeným na mraveniště Formica sp.. 

 Skupina R2 
389. Stenus bifoveolatus Gyllenhal, 1827 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 

24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 
5849D21: 17.VII.2004, zarostlé bahnité břehy rybníka. 

 Skupina R2 
390. Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810 – 5849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém dně rybníka, 

24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 
smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.III.2007, 
v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v 
prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 
5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 14.V.2006, v 
prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 
6048B3: 19.IV.1997, na bahnitém břehu řeky, 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
391. Stenus binotatus Ljungh, 1804 – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849D21: 

18.VI.2002, na bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 
27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace. 

 Skupina R2 
392. Stenus boops Ljungh, 1804 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., vyšlapáváním podmáčených travnatých 

břehů potoka v PR; 5849C12; 5849D21: 7.VI.2003, 1 ex., vyšlapáváním bahnité prohlubně na pastvině, 
28.VI.2003, 1 ex., na bahnitém dně rybníka, 8.VII.2003, zarostlé bahnité břehy rybníka, 17.VII.2004, 
zarostlé bahnité břehy rybníka, 27.V.2005, bahnité mokřadní porosty rybníka, 27.VII.2005, bahnité 
břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty, 21.VII.2005, bahnité 
mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., 
prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí 
v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 15.IV.2007, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 18.VIII.2001, 21.VII.2002, bahnité břehy přehrady na 
přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady, 16.VIII.2009, více ex., prošlapáváním kamenitopísčitého břehu 
přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
393. Stenus brunnipes Stephens, 1833 – 5849C24: 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena. 
 Skupina E 
394. Stenus canaliculatus Gyllenhal, 1827 – 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5949A10: 

16.V.2004, bahnité mokřadní porosty, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty; 5949B12: 22.VIII.2007, 
na kamenitopísčitém břehu přehrady. 

 Skupina R2 
395. Stenus cicindeloides (Schaller, 1783) – 5848D5: 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na 

přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů 
rybníka Horní Kracle; 5849D21: 8.VII.2003, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 17.VII.2004, 
6 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez 
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vegetace; 5949A4: 22.VII.1999; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 
20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949A20: 
27.VI.1997; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 15.IV.2007, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém 
břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku 
Lánského potoka. 

 Skupina R2 
396. Stenus clavicornis (Scopoli, 1763) – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 

4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 12.V.1999, 19.X.2003, 2 ex., v prosevu  
starého sena, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a 
listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 5.XI.2000, 23.VI.2001, 17.VII.2002, 1 ex., 
v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.V.2004, 1 ex., pod dřevem na 
pastvině, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 7.VIII.2005, v prosevu starého sena, 29.VII.2007, 
v prosevu staré trávy na pastvině, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině, 12.VII.2009, pod dřevem na 
pastvině; 5949A4: 6.IV.1996; 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 
2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 25.IV.2009, 
v prosevu tlejícího sena; 5949B7. 

 Skupina E 
397. Stenus comma [= bipunctatus Erichson, 1839] Leconte, 1863 – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém 

břehu rybníka Horní Kracle; 5849C12; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu 
rybníka; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B11: 15.IV.2007, na 
kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 
27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 
16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 
20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
398. Stenus europaeus Puthz, 1966 – 5848D5: 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 

15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle. 
 Skupina R2 
399. Stenus flavipalpis C. G. Thomson, 1860 – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u 

krmelce, 30.IV.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů 
v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu 
podmáčené olšiny na přítoku rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka 
Horní Kracle, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C6: 5.X.1996; 
5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19; 5849C11; 5849C24: 
23.VIII.1996. 

 Skupina R2 
400. Stenus flavipes Stephens, 1833 – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů 

v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 
5849C7; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., 
smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 
5849C19: 23.VIII.1996; 5849C24: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 
v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, na bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 31.VIII.1997, 
smykem v nivě potoka. 

 Skupina R2 
401. Stenus fossulatus Erichson, 1840 – 5848D5: 5.VII.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 

5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu. 
 Skupina R2 
402. Stenus fulvicornis Stephens, 1833 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 

5849C19: 23.VIII.1996; 5849C24: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 
28.VII.2002, 26.IX.2004, v prosevu starého sena; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 
5949B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu starého listí v nivě 
Lánského potoka. 

 Skupina R2 
403. Stenus glacialis Heer, 1838 – 6048B8: 30.VIII.1997, 2 ex., smykem v suťovém lese. 
 Skupina R2 
404. Stenus humilis Erichson, 1839 – 5848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 11.IV.2004, 1 

ex., v prosevu starých plev u krmelce, 21.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 2 
ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v 
prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 7.X.2007, poklepem staré 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               226 

 226 

plodnice Polyporus squamosus; 5849C6; 5849C13: 20.VI.2004, 3 ex., v prosevu listí v bučině, 
5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice 
Hericianum erinaceum; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 9.III.2008, 
v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí 
v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 
5849C24: 30.VIII.1998, 17.VII.2002, 7 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu 
starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 
12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21 
27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů; 5949A4: 21.VI.1997, 13.VI.1998; 5949A10: 14.V.2006, v 
prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu 
Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta 
příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě, 
3.VI.2006, v prosevu listí v doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského 
potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 
6048B3: 17.V.1998; 6048B8. 

 Skupina R2 
405. Stenus impressus Germar, 1824 – 5848D5: 22.IX.2002, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 

14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy na 
pasece ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu 
na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C18; 5849C24 20.VII.2001, 9.VI.2002; 5849D21: 18.VI.2002, 
na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A17: 27.VI.1997, smykem v nivě potoka; 5949B12: 
18.VIII.2001. 

 Skupina E 
406. Stenus incrassatus Erichson, 1839 – 5849C12: 28.VII.2001; 5849D21: 18.VI.2002, smyxkem 

pobřežních porostů rybníka; 5949B4: 1.IX.1996; 5949B12: 21.VII.2002, bahnité břehy přehrady na 
přítoku Lánského potoka; 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady. 

 Skupina R2 
407. Stenus juno (Paykull, 1801) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C1: 

24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu 
mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka; 
5849C13: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené 
olšiny v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C24: 23.VIII.1996, 
17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v 
prosevu starého sena; 5849C25; 5849D21 27.VII.2005, smykem mokřadních porostů; 5949A10: 
16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty, 
16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 
6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky. 

 Skupina E 
408. Stenus latifrons Erichson, 1839 – 5849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém dně rybníka, 

14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849D21: 27.VII.2005, bahnité 
břehy rybníka bez vegetace; 6048B3: 1.V.2002. 

 Skupina R2 
409. Stenus lustrator Erichson, 1839 – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů 

v PR, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 
15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 4.V.2002, smykem břehových 
porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu 
starého sena; 5849C19; 5849C24; 5849D21; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7: 
21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 6048B8: 7.V.2000.  

 Skupina R2 
410. Stenus nitens Stephens, 1833 – 5849C1: 12.VI.2005, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů rybníka. 
 Skupina R2 
411. Stenus ochropus [= erichsoni Rey, 1864] Kiesenwetter, 1858 – 5949A4: 25.VII.2004, 4 ex., v prosevu 

listí u paty lípy na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v doubravě, 
11.VII.2003, 14 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě. 

 Skupina R2 
412. Stenus pallipes Gravenhorst, 1802 – 5849D21: 1.VI.2002, na bahnitém břehu rybníka. 
 Skupina R2 
413. Stenus picipes Stephens, 1833 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C7: 20.VII.1997; 5849C11: 1.IX.1996; 

5849C13: 28.IV.2002, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu 
starého sena v nivě potoka; 5949A4: 31.VIII.1997; 5949A17: 27.VI.1997; 6048B3. 
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 Skupina R2 
414. Stenus pusillus Stephens, 1833 – 5849C13: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5949B12: 19.IV.2004, v 

prosevu detritu na břehu přehrady na přítoku Lánského potoka. 
 Skupina R2 
415. Stenus rogeri [= providus Erichson, 1839] Kraatz, 1858 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem 

v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 24.VI.2004, prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka; 
5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 
5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém dně rybníka. 

 Skupina E 
416. Stenus similis (Herbst, 1784) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 31.VII.2005, 

v prosevu travnatých porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C7; 5849C12; 
5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 20.VI.2004, 5 ex., smykem 
květnaté potoční nivy, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 4.VII.1996, 12.IV.2004, 2 
ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 
18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí 
v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 23.VIII.1996; 5849D21; 5949B7; 5848D24; 5949A10: 
15.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 
5949A17; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996. 

 Skupina R2 
417. Stenus solutus Erichson, 1840 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 

2.V.1999, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5949A10: 16.V.2004, 1 
ex., smykem bahnitých mokřadních porostů. 

 Skupina R2 
418. Stenus tarsalis Ljungh, 1804 – 5849C19; 5849C24: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého 

sena; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., 
smykem bahnitých mokřadních porostů, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7; 
5949B11: 30.V.2004, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady, 6.VII.2004, prošlapáváním 
vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu 
přehrady; 5949B12; 6048B3: 29.VI.1997. 

 Skupina R2 
419. Sunius [= Hypomedon] melanocephalus (Fabricius, 1792) – 5848D5: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu 

mraveniště Formica rufa v PR; 5849C21; 5849C24: 27.IV.1997, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého 
sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A4: 6.IV.1996, pod kamenem na 
teplomilné stráni; 5949B2; 5949B3; 5949B8; 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 
19.IV.2004, v prosevu na teplomilné stráni, 30.III.2008, v prosevu listí a mechu v teplomilné doubravě; 
6048B8: 30.VIII.1997. 

 Skupina E 
420. Syntomium aeneum (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C2: 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce; 5849C17: 7.VII.1997. 
 Skupina R2 
421. Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802 – 5849C18: 12.IV.2004, smykem v podmáčené olšině v nivě 

potoka; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 
12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5949A4: 21.VI.1997. 

 Skupina E 
422. Tachinus fimetarius Gravenhorst, 1802 – 5849C18; 5849C24: 23.VI.2001; 5949A4; 6048B8. 
 Skupina E 
423. Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 31.VIII.2004, 5 ex., v prosevu staré trávy v PR, 

30.IV.2005, v prosevu podmáčených porostů v PR; 5849C12; 5849C13: 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu 
starého sena u seníku, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 25.IX.2005, 1 ex., v 
prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5849C24: 
3.VIII.1997, 31.VIII.1998, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu 
starého sena; 5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5949B11: 
16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku 
přehrady ve svahové doubravě; 6048B8. 

 Skupina E 
424. Tachinus marginellus (Fabricius, 1781) – 5848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 

30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě 
potoka; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 12.VII.1997, 16.IX.2000, 1.X.2000, v 
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prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice 
Laetiporus sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 
16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7; 5949B11: 
16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě; 5949B12: 27.IV.2003, v prosevu na teplomilné stráni; 6048B3. 

 Skupina E 
425. Tachinus pallipes (Gravenhorst, 1806) – 5848D5; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 

5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides. 
 Skupina E 
426. Tachinus proximus Kraatz, 1855 – 5848D5: 27.III.2007, v lese pod trusem vysoké zvěře (P. Štourač 

lgt.). 
 Skupina R2 
 Poznámka: spíše podhorský až horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007). 
427. Tachinus signatus [= rufipes (De Geer, 1774)] (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., v 

prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 31.VIII.2004, 7 
ex., v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 
5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině; 5849C7: 4.V.2002; 5849C13: 23.IV.2005, 9 
ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené 
olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 
16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 
31.VIII.1997; 5849D21; 5949A4; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského 
potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 
16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve 
svahové doubravě; 6048B3: 19.IV.1997; 6048B8. 

 Skupina E 
428. Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u 

krmelce, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C13: 8.IV.2006, 2 ex., v prosevu 
staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 27.X.2001, 27.XII.1997. 

 Skupina R2 
429. Tachyporus atriceps Stephens, 1832 – 5949A22. 
 Skupina E 
430. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) – 5849D5: 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji 

podmáčené olšiny v PR; 5849C18: 3.XI.2001; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu starého listí v nivě 
potoka; 5849C24; 5949B12: 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni. 

 Skupina E 
431. Tachyporus corpulentus (J. Sahlberg, 1875) – 5849C18. 
 Skupina R2 
432. Tachyporus dispar (Paykull, 1789) – 5949A4: 21.III.1998, 10.II.2001; 6048B8: 17.V.1997. 
 Skupina E 
433. Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) – 5848D5: 14.IX.2003, 6 ex., v prosevu detritu mokřadních 

porostů v PR, 27.IX.2003, 8 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v 
PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů 
v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 
15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu zbytků 
rákosí na okraji rybníka Horní Kracle, 4.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp. ve smíšeném lese; 
5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 8 ex., v prosevu  starého sena, 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého 
sena u seníku; 5849C17: 17.XII.2006, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C18: 
13.XII.1997, 12.IV.2004, 1 ex., v prosevu sena u krmelce, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy 
v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka, 26.XI.2006, v prosevu starého sena u 
krmelce; 5849C24: 27.IV.1997, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2005, v prosevu u 
paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.VII.2008, na světlo; 
5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21; 5949A4: 23.XI.1997; 5949A10: 15.V.2004, více ex., v 
prosevu listí v doubravě; 5949A17; 5949B2; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového 
lesa; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu 
listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B8: 10.I.1998; 6048B9. 

 Skupina E 
434. Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) – 5848D5: 18.XII.2004, v prosevu mraveniště Formica rufa, 

9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C12; 5849C13; 5849C19: 29.IX.2002, 5 ex., v 
prosevu starého sena; 5849C24: 15.IV.2000; 5949A4: 12.VII.1997, 30.V.2006, v prosevu staré trávy na 
teplomilné stráni; 5949B12: 19.IV.2004, 19.IV.2004, v prosevu na teplomilné stráni. 
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 Skupina E 
435. Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 14.IX.2003, 7 ex., v prosevu detritu mokřadních 

porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 12.VI.2005, v 
prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 29.VIII.1998; 5849C19; 
5849C24; 5948D24; 5949A4: 31.VIII.1997; 5949A10: 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 
5949A17; 5949B11: 3.VI.2006, pod kamenem na údolní cestě; 6048B3: 29.VI.1997; 6048B8. 

 Skupina E 
436. Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806 – 5849C7: 29.IV.2001; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré 

trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 6.IX.2008, na hlinitém břehu Klíčovského potoka; 
5849C24: 9.VI.2002, 17.VII.2002, 28.VII.2002, 28.IX.2004, v prosevu staré trávy, 10.VII.2005, v trusu 
vysoké zvěře; 5949A4: 22.II.1998. 

 Skupina E 
437. Tachyporus  ruficollis Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 17.VII.2006, v prosevu mechu u potůčku v PR 

(P. Štourač lgt.), 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 6.I.2007, v prosevu 
mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C18: 29.IX.2002, v prosevu starého sena v nivě potoka; 
5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u 
vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.); 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského 
potoka u přehrady. 

 Skupina R2 
438. Tachyporus solutus Erichson, 1839 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 

5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 14 ex., v prosevu  starého sena; 5849C19; 5849C24: 7.IX.2003, 
v prosevu starého sena; 5949A1; 5949A10: 15.V.2004, více ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B7; 
6048B8. 

 Skupina E 
439. Tachyporus tersus Erichson, 1839 – 5849C7: 29.IV.1998; 5949A4: 22.II.1998. 
 Skupina R2 
440. Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji 

podmáčené olšiny v PR, 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 
24.VI.2004, prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka Horní Kracle;  5849D21: 1.VI.2002, 
smykem břehových porostů, 8.VII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B11: 
14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě. 

 Skupina R1, kategorie EN  
441. Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) – 5849C13: 8.V.2003, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 

20.V.2001; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu. 
 Skupina R1, kategorie CR  
442. Tasgius melanarius (Heer, 1839) – 5849C7; 5849C12: 14.III.1998; 5849C13: 3.IV.2005, 1 ex., v 

prosevu listí na okraji lesa a louky; 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 
5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C22; 5849C24: 23.VIII.1996, 2.IX.2001; 
6048B8: 12.VII.2003, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.  

 Skupina E 
443. Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906) – 5949A4. 
 Skupina R2 
444. Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 12.VII.1997, 9.VII.2000, 1 ex., 

22.VII.2000, 1 ex., 13.VII.2006, 5 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 21.VI.1998; 6048D6. 
 Skupina R1, kategorie VU 
445. Thamiaraea hospita (Märkel, 1845) – 5849C24: 22.VII.2000, 1 ex.,  
 Skupina R1, kategorie VU 
446. Thinodromus [= Carpelimus] arcuatus (Stephens, 1834) – 5849C7: 2.V.1999. 
 Skupina R2 
447. Thinonoma [= Ischnopoda] atra (Gravenhorst, 1806) – 5849D21: 28.VI.2003, na bahnitém břehu 

rybníka, 8.VII.2003, na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí 
a trávy v nivě Lánského potoka; 5949B12: 20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku 
Lánského potoka; 6048B4: 8.IX.2002, 4 ex., na bahnitém břehu řeky. 

 Skupina R2 
448. Thyasophila angulata (Erichson, 1837) – 5848D5: 9.I.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa; 

5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C18; 5849C24: 23.XI.1997, v prosevu 
mraveniště Formica rufa; 5849C25. 

 Skupina R2 
449. Tinotus morion (Gravenhorst, 1802) – 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře. 
 Skupina E 
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450. Trichiusa immigrata Lohse, 1984 – 5849C24: 25.VIII.2002. 
 Skupina E 
451. Velleius  dilatatus (Fabricius, 1787) – 5849C25: 13.VII.2006, 1 ex., pod odchlíplou kůrou poblíž 

stékající kvasící dubové mízy. 
 Skupina R1, kategorie VU 
452. Xantholinus laevigatus Jacobsen, 1849 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu starého listí v podmáčené 

olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v podmáčené olšině; 
5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře. 

 Skupina E 
453. Xantholinus linearis (Olivier, 1794) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 

31.VIII.2004, v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2005, smykem 
v podmáčené olšině v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu 
na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny topolu, 10.VIII.2008, pod 
dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez ve smíšeném lese; 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., na kvasící 
bukové míze; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u 
seníku; 5849C17: 20.VIII.2005, v prosevu bukového trouchu, 3.IX.2005, v prosevu dutiny buku, 
17.XII.2006, v prosevu mraveniště Formica rufa, 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 
5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C21; 5849C22; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu 
staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 27.X.2001, 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v 
prosevu starého sena, 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 7.IX.2003, v prosevu starého 
sena, 28.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, 3 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného 
mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5949A1; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., pod kamenem na teplomilné 
stráni, 25.VII.2004, v prosevu na teplomilné stráni, 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 
5949A10: 10.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné 
doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 
29.VIII.2004, v prosevu dubového trouch v teplomilné doubravě, 26.I.2008, v prosevu starého listí na 
úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
454. Xantholinus longiventris Heer, 1839 – 5848D5: 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C7: 

29.IV.2001; 5849C24; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B8. 
 Skupina E 
455. Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787) – 5849C7: 20.VII.1997; 5849C24: 3.VIII.1997, 7.IX.2003, 1 

ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni. 
 Skupina R1, kategorie EN  
456. Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877) – 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda. 
 Skupina R2 
457. Xylodromus concinnus (Marsham, 1802) – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku. 
 Skupina R2  
458. Xylodromus depressus (Gravenhorst, 1802) – 6049A7. 
 Skupina R2 
459. Xylodromus testaceus (Erichson, 1840) – 6048B8. 
 Skupina R2 
460. Zyras cognatus (Märkel, 1842) – 5849C24: 15.IV.2000, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu 

obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 1.IV.2001, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty 
dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a pod dřevem 
u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu 
obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu 
obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného 
mravencem Dendrolasius fuliginosus.  

 Skupina R2 
461. Zyras collaris (Paykull, 1800) – 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena. 
 Skupina R2 
462. Zyras funestus (Gravenhorst, 1806) – 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na břehu řeky. 
 Skupina R2 
463. Zyras haworthi (Stephens, 1832) – 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B8. 
 Skupina R1, kategorie VU 
464. Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného 

mravencem Dendrolasius fuliginosus; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., pod kamenem na břehu řeky . 
 Skupina R2 
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465. Zyras laticollis (Märkel, 1842) – 5849C24: 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem 
Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius 
fuliginosus. 

 Skupina R2 
466. Zyras limbatus (Paykull, 1789) – 5849C24; 5849C25; 5949A4: 1.IV.2000, 2 ex., na teplomilné stráni. 
 Skupina R2 
467. Zyras lugens (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 15.IV.2000, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty 

dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 1.IV.2001, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a 
pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 17.VII.2002, v prosevu 
náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 10.VII.2005, v 
prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 20.VII.2005, v prosevu dutiny 
dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného 
mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849C25; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu dubového 
trouchu u paty suchého dubu. 

 Skupina R2 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie: 
 Acidota crenata (Fabricius, 1793) 
 Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) 
 Alaobia scapularis [=  hummleriana (Bernhauer, 1936)] (C.R. Sahlberg, 1831) 
 Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806 
 Anotylus [= Oxytelus] rugifrons Hochhut, 1849 
 Atheta aquatica (C. G. Thomson, 1852) 
 Atheta heymesi Hubenthal, 1913  
 Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 
 Atheta pilicornis [= gynandrica (Sharp, 1913); nigronitida Roubal, 1929] (C. G. Thomson, 1852) 
 Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) 
 Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810) 
 Dinarda dentata dentata (Gravenhorst, 1806) 
 Enalodroma hepatica (Erichson, 1839) 
 Falagrioma [= Falagria] thoracica (Curtis, 1833) 
 Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) 
 Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) 
 Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847) 
 Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) 
 Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798) 
 Megarthrus nitidulus Kraatz, 1858 
 Meotica filiformis (Motschulsky,  1860) 
 Micropeplus porcatus (Fabricius, 1789) 
 Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835 
 Mycetoporus punctus (Gravenhorst, 1806) 
 Ocyusa [= Deubelia] picina (Aubé, 1850) 
 Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853 
 Oxypoda filiformis L. Redtenbacher, 1849 
 Oxypoda spectabilis Märkel, 1845 
 Oxytelus migrator Fauvel, 1904 
 Paederus brevipennis Lacordaire, 1835 
 Placusa adscita Erichson, 1839 
 Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860) 
 Rugilus subtilis (Erichson, 1839) 
              Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 
 Stenus glacialis Heer, 1838 
 Tachinus proximus Kraatz, 1855 
 Tachyporus corpulentus (J. Sahlberg, 1875) 
 Tachyporus tersus Erichson, 1839 
 Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877) 
 Zyras funestus (Gravenhorst, 1806) 
 
PSELAPHINAE  
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1. Batrisodes adnexus (Hampe, 1863) – 5849C24: 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 30.VIII.1998, 1 ex., v 
prosevu dutiny dubu, 9.VI.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 17.VII.2002, 1 ex., v 
prosevu dutiny dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., v prosevu 
staré suché plodnice Laetiporus sulphureus. 

 Skupina R2 
2. Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816) – 5849C24: 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 

24.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.X.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 
23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 
19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 9.VI.2002, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního 
dubu, 31.VIII.2003, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu. 

 Skupina E 
3. Batrisus formicarius Aubé, 1833 – 6048B13: 4.V.1976, 7 ex., pod kamenem v nivě Úpořského potoka 

v mraveništi u Lasius sp.. 
 Skupina R2 
4. Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 – 5949B7. 
 Skupina R2 
5. Bibloporus bicolor (Denny, 1825) – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu. 
 Skupina E 
6. Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) – 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 

20.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí 
v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, 
v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady. 

 Skupina E 
7. Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené 

olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, 1 ♀, v prosevu v podmáčené olšině. 
 Skupina E 
8. Bryaxis carinula Rey, 1888 – 5849C24: 27.IX.1998, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 
 Skupina R2 
9. Bryaxis nodicornis Aubé, 1833 – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem opadané kůry v teplomilné 

doubravě. 
 Skupina E 
10. Bryaxis puncticollis (Denny, 1825) – 5848D5: 5.VII.2003, 1 ♂, smykem mokřadních porostů v PR, 

24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu 
ostřic u vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.). 

 Skupina E 
11. Bythinus burrelli Denny, 1825 – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem opadané kůry v teplomilné 

doubravě. 
 Skupina E 
12. Claviger longicornis P.W.J.Müller, 1818 – 5949A10: 14.V.2006, 41 ex., odebráno z dutého pařezu 

v teplomilné doubravě obsazeného mravencem Lasius sp.. 
 Skupina R1, kategorie EN 
13. Claviger testaceus Preyssler, 1790 – 5849C24: 1.IV.1991, 1 ex., v mraveništi u Lasius sp., 12.IV.1998, 

4 ex., v mraveništi u Lasius sp; 5949A4: 12.IV.1987, 4 ex., v mraveništi u Lasius sp., 28.IV.2001, 1 ex., 
v mraveništi u Lasius sp., 30.IV.2006, 2 ex., v mraveništi u Lasius sp. na teplomilné stráni; 5949A10: 
8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu obsazeného Lasius sp. na teplomilné 
stráni; 5949B12: 27.IV.2003, 12 ex., v mraveništi u Lasius sp., 26.IV.2004, více ex., ve 
více mraveništích u Lasius sp. na teplomilné stráni. 

 Skupina R1, kategorie VU 
14. Euplectus karsteni (Reichenbach, 1816) – 5849C13: 16.I.2004, 1 ♂, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu; 

5849C18: 9.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ♀♀, v prosevu 
dutiny dubu v teplomilné doubravě. 

 Skupina E 
15. Euplectus nanus (Reichenbach, 1816) – 5849C13: 8.V.2003, 1 ♀, v prosevu lípového trouchu; 

5849C24: 26.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního 
dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu. 

 Skupina E 
16. Euplectus  piceus [= pearcei Jeannel, 1954] Motschullsky, 1835 – 5949B11: 1 ♂, 3 ♀♀, 1.VII.2006, 

pod kůrou padlého dubu. 
 Skupina E 
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17. Euplectus sanquineus Denny, 1825 – 5849C24: 25.VIII.2002, 2 ex., pod dřevem položeným do dutiny 
dubu, 21.IX.2003, 1 ♀, v prosevu starého sena. 

 Skupina E 
18. Fagniezia impressa (Panter, 1805) – 5848D5: 17.VII.2006, v prosevu mechu u potůčku v PR (P. 

Štourač lgt.); 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle. 
 Skupina R2 
19. Plectophloeus erichsoni erichsoni (Aubé, 1844) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu na 

teplomilné stráni. 
 Skupina R1, kategorie CR 
20. Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) – 5849C24: 24.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 

31.VIII.2003, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu. 
 Skupina E 
21. Pselaphus heisei heisei Herbst, 1792 – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu trávy na vlhkých místech 

paseky s mladou monokulturou borovice ve smíšeném lese, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji 
podmáčené olšiny v PR; 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena. 

 Skupina E 
22. Reichenbachia juncorum (Leach, 1817) – 5848D5: 24.IX.2006, více ex., v prosevu mechu na okraji 

podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, 1 ex., v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu 
mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 29.IV.2001, 5 ex., smykem břehových porostů 
rybníka; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ♀, v prosevu starého sena. 

 Skupina E 
23. Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) – 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným 

k patě solitérního dubu. 
 Skupina R2 
24. Tychus niger (Paykull, 1789) – 5849C25: 16.VI.2005, 1 ♀,  na světlo. 
 Skupina E 
25. Tyrus mucronatus (Panzer, 1805) – 5849C1: 12.IV.2009, 1 ex., pod kůrou padlé borovice ve 

smíšeném lese; 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C13: 
8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 9.V.1987, 2 ex., v prosevu dubového trouchu, 
30.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.V.1997, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 13.IV.1998, 3 
ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 30.VIII.1998, 2 ex., pod dřevem položeným na starý 
dubový pařez, 19.IX.1998, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 27.IX.1998, 2 ex., pod 
dřevem položeným na starý dubový pařez, 20.VI.1999, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový 
pařez, 17.VI.2000, 3 ex., v prosevu dubového trouchu, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu březového trouchu, 
25.VIII.2000, 2 ex., též imaturní v prosevu dutiny dubu, 1.X.2000, 1 ex., pod dřevem položeným do 
dutiny dubu, 20.V.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2001, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 
17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, 11.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 
20.IV.2003, 1 ♀, na zemi pod kůrou u paty soliterního dubu, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným 
k patě soliterního dubu, 8.V.2009, 2 ex., pod dřevem na pastvině;  5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., pod 
kůrou padlého dubu, 8.V.2008, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 18.VI.2008, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě; 
3.VI.2006, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu. 

 Skupina R2 
 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie: 
 Batrisodes adnexus (Hampe, 1863)  
 Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 
 Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) 
 
SCAPHIDIINAE 
 

1. Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině 
v PR; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 22.V.2005, 1 ex., 
poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., pod kůrou padlé lípy ve 
smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.V.1997, 2 ex., 
pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.1998, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 1.X.2000, 2 
ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 9.VI.2001, 4 ex., poklepem suchých dubových větví na 
zemi, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 21.V.1988, 3 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 23.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 5 ex., pod kůrou 
padlé břízy, 20.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého 
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dubu, 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949B3: 
22.V.1989, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem 
plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 
6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na 
zemi, 26.VI.1997, 2 ex., smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 3 ex., poklepem suchých jasanových větví 
na zemi; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou padlého buku. 

 Skupina E 
2. Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 27.IV.1996, 30.V.2006, poklepem plodnice 

Daedalea quercina; 5949A10: 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu 
dutiny dubu, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 25.VI.1995. 

 Skupina E 
3. Scaphisoma assimile Ericsson, 1845 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené 

olšiny v PR. 
 Skupina E 
4. Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 – 5849C24: 3.VI.2007, 1 ex., 3.VI.2007, poklepem plodnice 

Fomes fomentarius; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu ztrouchnivělých habrových větví v teplomilné 
dubohabřině. 

 Poznámka: nový druh pro území Bohemia nezařazený doposud do skupin a kategorií. 
5. Scaphisoma inopitatum Löbl, 1967 – 5949A4: 6.IV.1996. 
 Skupina R2 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie: 
 Scaphisoma boreale Lundblad, 1952  
 
TENEBRIONIDAE 
 
ALLECULINAE  
 

1. Allecula morio (Fabricius, 1787) – 5849C6: 18.VII.1992, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C13: 
22.VII.2001, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 
16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 30.VII.2003, 1 ex., ve 
světelném lapači, 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 26.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu, 
25.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem lípy, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 
16.VII.1989, 11 ex., poklepem lípy, 23.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 
8.VII.1991, 2 ex., na světlo, 29.VII.1991, 6 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 
14.VII.1992, 2 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1995, 3 ex., 
poklepem dubu, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 20.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 3 
ex., poklepem dubu, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., v dutině dubu, 1.VIII.1998, 
1 ex., poklepem dubu, 22.VII.2000, 2 ex., v dutině dubu, 11.VIII.2000, 2 ex., poklepem dubu, 
1.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu, 20.VII.2005, 1 ex., na kmeni dubu, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 
27.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 4 ex., na světlo; 5849C25: 2.VII.1984, 2 ex., v dutině dubu, 
26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 3 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B12: 
10.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu, 6.VII.2002, 2 ex., poklepem habru; 5949C8: 7.VII.2002, 2 ex., 
10.VII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; 6048B4: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 
6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, 4 ex., 
poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 4 ex., na světlo 
v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 14.VII.2006, 
17.VIII.2006, 17.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

2. Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 
5949A4: 16.VIII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 
5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné 
stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., smykem 
na teplomilné stráni. 

3. Gonodera luperus (Herbst. 1783) – 5849C24: 18.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 21.V.1988, 3 ex., 
poklepem javoru; 5849C25: 1.V.1984, 1 ex., poklepem borovice, 30.V.1987, 9 ex., poklepem 
kvetoucího hlohu, 30.V.1987, 3 ex., poklepem habru; 5949A17: 21.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; 
5949C13: 14.VI.1987, 3 ex., poklepem habru; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B8: 
26.V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 7 ex., poklepem dubu, 
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17.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 1 ex., 13.V.1990, 16 
ex., poklepem dubu, 6.V.1995, 4 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., poklepem dubu. 

4. Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) – 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
10.VII.1987, 6 ex., poklepem dubu, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 4 ex., poklepem 
dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 2 ex., 
poklepem dubu. 

 Poznámka: v Čechách méně hojný druh xerothermních, stepních a lesostepních formací, na jižní 
Moravě běžný (V. Novák, pers. comm., 2007). 

5. Isomira murina (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 23.VI.2001, 3 ex., poklepem dubu; 5849C18: 
4.VII.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24: 6.VI.1987, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
24.V.1988, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
5.VII.1993, 16 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 3.VI.2001, 8 ex., 
poklepem borovice, 3.VI.2001, 4. ex., poklepem smrku, 9.VI.2001, 7 ex., poklepem borovice; 
5849C25: 12.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.VII.1991, 2 ex., poklepem 
suché borovice; 5949A4: 12.V.1993, 13 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem 
lípy, 5.VII.1993, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 
18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 
5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem hlohu; 
5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, smykem teplomilných 
travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 16 ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem habru; 
6048B8: 27.VI.1987, 6 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., 
poklepem dubu, 17.V.1989, 26 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 5 ex., poklepem dubu, 
24.VI.1990, 7 ex., poklepem dubu, 21.VI.1991, 7 ex., smykem podrostu v doubravě, 16.VII.1991, 1 ex., 
smykem podrostu v doubravě, 27.V.2001, 4 ex., poklepem dubu. 

6. Isomira semiflava (Küster, 1852) – 5849C24: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 
21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex.,  na světlo; 5949B12: 21.VI.2008, smykem 
teplomilného trávníku; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě. 

7. Mycetochara axillaris (Paykull, 1799) – 5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 
24.V.1988, 1 ex., imaturní v prosevu dutiny dubu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.VI.1993, 2 ex., na 
světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849C25: 13.VI.1998, 1 ex., v prosevu 
dutiny dubu, 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na 
světlo. 

 Poznámka: pravděpodobně v celé ČR, ale skrytě žijící s večerní aktivitou (V. Novák, pers. comm., 
2007). 

8. Mycetochara flavipes (Fabricius, 1792) – 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
14.VI.1985, 1 ex., pod kůrou padlé břízy, 14.VII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 18.V.1986, 6 
ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 23.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 
ex., pod kůrou padlého buku, 10.VI.1988, 3 ex., v trouchu břízy, 16.VII.1989, 2 ex., v trouchu břízy, 
19.V.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu žluté hlenky, 3.VIII.1997, 1 ex., pod kůrou padlé břízy; 5949B6: 
12.VII.2001, poklepem suchého dubu. 

 Kategorie VU 
 Poznámka: z Čech jsou z posledních 50 letech známy jen tyto údaje, tj. z CHKO Křivoklátsko a údaje 

z okolí Českých Budějovic, hlavně Hluboká (V. Novák, pers. comm., 2007). 
9. Mycetochara maura [= linearis (Illiger, 1794)] Fabricius, 1792 – 5849C6: 19.VI.1987, 1 ex., 

poklepem buku, 6.VI.1992, v prosevu dutiny buku; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlé ho 
buku, 13.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého 
buku, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 12.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 
22.VI.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 6.VI.1992, 1 ex., v prosevu dutiny buku; 
5849C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949A4: 13.VI.2007, ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 24.V.1993, 1 ex., pod 
kůrou padlého dubu. 

10. Prionychus ater (Fabricius, 1775) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na starý 
bukový pařez; 5849C24: 13.VI.1986, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 22.VII.2000, 1 ex., pod 
položenou kůrou k patě solitérního dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, 3 ex., na světlo; 
5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 
30.VII.2002, 2 ex., na světlo v teplomilné doubravě. 

11. Prionychus melanarius (Germar, 1813) – 5849C24: 6.VI.1985, 2 ex., smykem travnatého podrostu, 
25.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1989, 1 ex., smykem 
travnatého podrostu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 9.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VII.1991, pod kůrou 
padlého dubu, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 30.VI.1992, 1 ex., smykem travnatého 
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podrostu, 23.VII.1994, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., smykem 
travnatého podrostu, 20.VII.2001, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 13.VII.2002, 2 
ex., pod kůrou položenou k patě solitárního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., pod kůrou položenou k patě 
solitérního dubu, 10.VII.2003, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 28.VII.2005, 2 ex., 
na světlo, 11.VII.2006, 3 ex.,  na světlo, 27.VII.2006, 2 ex., na světlo, 29.VII.2007, v noci na kmeni 
dubu; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo. 

 Kategorie VU 
 Poznámka: druh je znám z Čech v poslední době pouze z okolí Doks a Máchova jezera, CHKO Labské 

pískovce, Třeboně, Hlboké n/V a CHKO Křivoklátsko (V. Novák, pers. comm., 2007). 
12. Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 15.VI.2003, 3 ex., 18.VI.2003, 1 ex., vše ve 

světelném lapači; 5849C24: 1.V.1982, 1 ex., poklepem borovice, 18.V.1986, 1 ex., poklepem dubu, 
10.VI.1988, 3 ex., poklepem lípy, 25.VI.1988, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu, 30.VI.1988, 1 ex., ve vinné 
pasti, 24.V.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 1.VII.1989, 1 ex., 
poklepem lípy, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 9.VII.1991, 11 ♂♂, na světlo, 
30.VI.1992, 3 ex., na světlo, 4.VI.1993, 3 ex., na světlo, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 9.VI.2001, 2 ex., 
poklepem dubu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 21.VI.2006, 6 ex., na světlo, 
11.VII.2006, 3 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: 20.V.1990, 2 ex., 
poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., 
poklepem borovice, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem podrostu v 
teplomilné svahové habřině; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 28.V.1988, 
3 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem dubu; 6048D20: 
26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 4 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., 
26.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači. 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie: 
 Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) 
 Isomira semiflava (Küster, 1852) 
 Mycetochara axillaris (Paykull, 1799) 
 Prionychus ater (Fabricius, 1775) 
 Prionychus melanarius (Germar, 1813) 
 
DIAPERINAE 
 

1. Diaperis boleti (Linnaeus, 1756) – 5848D9: 20.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 
5849C1: 9.VII.2006, 6. ex., na staré plodnici Piptoporus betulinus ve smíšeném lese; 5849C13: 
22.VII.2001, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 20.VII.1986, 8 ex., 
poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 
7.VI.1988, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.1988, více ex., poklepem 
plodnice  Laetiporus sulphureus, 16.IV.1989, více ex., poklepem staré plodnice  Laetiporus sulphureus, 
20.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice  Fomes fomentarius, 20.VI.1989, více ex., poklepem plodnice  
Laetiporus sulphureus, 1.VII.1989, více ex., poklepem plodnice  Laetiporus sulphureus, 16.III.1991, 2 
ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VIII.1997, 2 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu 
staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 23.V.2004, 6 ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 
28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo, 26.VIII.2009, více 
ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 19.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice 
Phacolus schweinitzii, 12.X.1991, 1 ex., ex pupe z plodnice Piptoporus betulinus; 5849D21: 
18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B4: 
21.VI.1987, 7 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus. 

 
LAGRIINAE 
 

1. Lagria atripes Mulsant, 1855 – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VIII.2000, 
1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22; 5949C8: 21.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 
5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B12: 21.V.1992, 1 ex., poklepem křovin na 
teplomilné stráni, 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., 
poklepem dubu, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 2 ex., 
poklepem dubu, 24.VI.1990, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 2 
ex., poklepem dubu; 6048D20: 1.VIII.2008, 2 ex., ve světelném lapači. 
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2. Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 
5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na 
lesní cestě; 5849C19: 9.VII.2003, 3 ex., 13.VII.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 3 ex., 3.VIII.2003, 1 ex., 
10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 7 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 16.VII.1989, 2 ex., 
poklepem kvetoucí lípy, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 10.VII.1991, 3 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., 
poklepem dubu, 27.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 10.VII.2004, 7 ex., na 
světlo, 5.VIII.2004, 7 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5948D5: 
22.VII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5948D24: 27.VII.1989, 4 ex., smykem v nivě 
řeky; 5949A4: 23.VII.1989, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 3 ex., smykem 
v nivě potoka; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1989, 3 ex., na světlo; 5949B6; 5949B7: 
10.VII.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu, 
24.VII.2001, 1 ex., na světlo; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 10.VII.1987, 1 
ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 5 ex., smykem v doubravě, 11.VII.2002, 3 ex., na světlo; 6048D20: 
22.VI.2006, 14.VII.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 8.VI.2007, 3 ex., 
12.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 12 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 
19.VII.2007, 1 ex., 26.VI.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 4 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve 
světelném lapači. 

 
TENEBRIONINAE 
 

1. Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) – 5849C24: 28.VII.2002, 1 ex., pod kůrou položenou k patě 
solitérního dubu, 25.VIII.2008, 4 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2007, 1 ex., na světlo.  

 Poznámka: údaje z volné přírody jsou zajímavé; většinou je hlášen ze skladišť nebo velkochovů (V. 
Novák, pers. comm., 2007). 

2. Alphitophagus bifasciatus (Say, 1823) – 5849C19: 13.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 27.VII.1988, v prosevu staré plodnice 
Polyporus squamosus, 17.VII.1999, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.2001, 1 
ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 13.VI.2004, více ex., v prosevu rozpadlé plodnice 
Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 6.VII.2004, 1 ex., v 
prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.V.2008, 
v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus. 

 Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plodnicích 
různých stromových hub, ve vlhkém zaplísněném prostředí, pod kůrou a hnijícími přírodními produkty. 

3. Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 21.VIII.2004, více ex., též imaturní poklepem 
staré plodnice Phellinus nigricans v PR; 5848D13: 25.X.1992, více ex., v prosevu staré plodnice Fomes 
fomentarius; 5848D14: 10.IX.1989, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C6: 23.V.1987, 
1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 22.VI.1991, více ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C12; 5849C16: 
26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 4.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C24: VIII.1976, 16 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.V.1986, 18 ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, Laetiporus sulphureus, Piptoporus betulinus, 20.VII.1986, 6 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 3 ex., v prosevu zaschlé plodnice 
Pleurotes sp., 11.V.1991, 4 ex., v prosevu bukového trouchu s myceliem Fomes fomentarius, 
8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., 
na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4; 5949A18; 5949B3: 4.IV.1987, více ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 9.V.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5949B12: 19.III.1988, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 3 ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius, 22.X.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 
6.V.1990, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B14: 19.VII.1986, více ex., poklepem 
plodnice Fomes fomentarius; 6048D12: 17.X.1992, více ex., v prosevu staré plodnice Fomes 
fomentarius. 

4. Corticeus [= Hypophloeus] bicolor (Olivier, 1790) – 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého 
dubu. 

5. Corticeus [= Hypophloeus] fasciatus (Fabricius, 1790) – 5849C24: 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu 
zaschlé plodnice Laetiporus sulphureus, 20.V.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 2.VII.2008, 1 ex., 
na světlo; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu. 

 Kategorie EN 
 Poznámka: bývá nalézán v biotopech se starými dubovými porosty (V. Novák, pers. comm., 2007).  
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6. Corticeus [= Hypophloeus] linearis (Fabricius, 1790) – 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém 
lapači na kůrovce; 5849C24: 24.VII.1991, 4 ex., poklepem suchých borových větví, 9.VIII.1991, 1 ex., 
poklepem suchých borových větví, 4.VI.1993, 3 ex., poklepem suchých borových větví, 10.VIII.1993, 1 
ex., poklepem suchých borových větví, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., 
poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem suchých 
borových větví, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví; 
5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B10: 2.VII.1995, 43 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce. 

 Kategorie VU 
7. Corticeus [= Hypophloeus] longulus (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 21.IV.1985, 162 ex., pod kůrou 

položenou na čerstvé borové pařezy, 21.V.1995, 12 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 
21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo. 

 Kategorie VU 
8. Corticeus [= Hypophloeus] unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) – 5848D9: 14.IX.1986, 4 ex., pod 

kůrou padlého buku; 5848D13: 3.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 4.V.2008, 1 ex., pod 
kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6: 1.V.1991, 8 ex., pod 
kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 15.VI.1991, 3 ex., 
ve feromonovém lapači na kůrovce, 15.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C12: 
23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VIII.1996, 5 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus 
squamosus; 5849C16: 26.V.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem 
položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VI.1976, 3 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1976, 4 ex., 
pod kůrou padlého habru, IX.1976, 1 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1984, 4 ex., pod kůrou padlé 
břízy, 9.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvý 
smrkový pařez, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou 
borového pařezu, 27.X.2001, 1 ex., imaturní pod kůrou padlého dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo; 
5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého  dubu, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A8: 5.VII.1995, 
3 ex., pod kůrou padlé břízy; 5949A10; 5949B2: 22.V.1989, 4 ex., pod kůrou položenou na rok starý 
bukový pařez; 5949B3: 19.IV.1987, 11 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B7: 9.V.1989, 6 ex., 
pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu; 5949B11: 15.IV.2007, 
pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 
2.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 
5.VIII.1995, 3 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 
24.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 
6048D12: 17.X.1992, 2 ex., pod kůrou padlého buku. 

9. Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761) – 5849C24: V.1986, 2 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu; 5949A4: 18.VII.1993, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 3.VI.2001, 2 ex., pod 
kameny na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949B3: 
27.V.1989, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 6048B8: 21.V.1989, 3 ex., pod kameny na 
teplomilné stráni. 

10. Cylindronotus aeneus (Scopoli, 1863) – 5849C6: 23.V.1987, 23 ex., pod kůrou padlého buku; 
5849C24: 29.IV.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 
15.V.1992, poklepem dubu; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 1 ex., 
poklepem habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 2 ex., 
poklepem suchého dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu. 

11. Cylindronotus dermestoides (Illiger, 1798) – 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 
VII.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1983, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 
ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem 
suchých dubových větví, 28.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího 
hlohu, 18.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1995, 2 ex., 
poklepem dubu, 28.V.1995, 3 ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 4 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., 
poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu. 

12. Diaclina fagi (Panzer, 1799) – 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo. 
 Kategorie EN 
13. Eledona agaricola (Herbst, 1783) – 5849C17: 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus 

giganteus; 5849C24: VIII.1981, 6 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, VII.1982, 3 ex., 
poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, VIII.1984, 4 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 
14.VII.1985, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 12.IV.1987, více ex., v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1987, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
18.VI.1988, 6 ex., poklepem mladé plodnice Laetiporus sulphureus, 16.IV.1989, více ex., v prosevu 
staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1989, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 
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4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 25.X.1997, více ex., v prosevu staré  plodnice Laetiporus sulphureus, 
29.VIII.1998, 4 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 1.X.2000, 4 ex., na světlo, 23.V.2004, 
více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., v prosevu rozpadlé 
plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
21.VI.2006, 7 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 30.VI.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5849D12: 26.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 
31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 24.X.2007, více ex., poklepem staré 
plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 
17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice 
Laetiporus sulphureus; 6048B4: 21.VI.1987, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 
6048B8: 26.VI.1988, 4 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1990, více ex., poklepem 
plodnice Laetiporus sulphureus, 19.X.1997, více ex., v prosevu staré  plodnice Laetiporus sulphureus. 

14. Eledonoprius armatus (Panzer, 1799) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy. 
 Kategorie CR 
 Poznámka: velmi málo údajů pro ČR (V. Novák, pers. comm., 2007). 
15. Myrmechixenus [= Myrmecoxenus] subterraneus Chevrolat, 1835 – 5849C24: 12.IV.1987, 12 ex., v 

prosevu mraveniště Formica sp. na teplomilné stráni, 18.IV.1987, 10 ex., v prosevu mraveniště 
Formica sp. na teplomilné stráni; 5949A4: 23.XI.1997, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 
1.IV.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. na teplomilné stráni. 

 Poznámka: málo údajů (V. Novák, pers. comm., 2007). 
16. Myrmechixenus vaporariorum Guérin–Ménéville, 1843 – 5849C24: 25.VIII.2002, 1 ex., v prosevu 

starého sena. 
 Poznámka: málo údajů (V. Novák, pers. comm., 2007).  
17. Neatus picipes (Herbst, 1797) – 5849C24: VI.1975, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 5.VI.1978, 1 ex., v 

prosevu dutiny dubu, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VIII.1991, 1 ex., v prosevu dutiny 
dubu, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu dutiny buku. 

 Kategorie NT 
18. Neomida [= Hoplocephala] haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – 5848D5: 21.VIII.2004, 4 ex., též 

imaturní poklepem staré plodnice Phellinus nigricans v PR; 5849C1: 31.V.1998, více ex., v prosevu 
staré plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C6: 19.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 
5849C16: 26.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice Ganoderma applanatum; 5849C19: 
10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 7.V.1978, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
V.1982, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, více ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius, 12.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, více ex., 
poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VI.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 
16.VII.1989, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes 
fomentarius; 5849C25: 14.II.1988, 10 ex., v plodnici Fomes fomentarius, 25.V.1991, více ex., v 
prosevu staré plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B8: 
29.III.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.IV.1988, 6 ex., v prosevu bukového 
trouchu; 5949B12: 19.III.1988, více ex., v plodnici Fomes fomentarius, 21.V.1988, 2 ex., poklepem 
mladé plodnice Fomes fomentarius. 

 Kategorie VU 
19. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) – 5849C24: VI.1973, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 

5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 4 ex., pod kamenem na 
teplomilné stráni, 18.VII.1993, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.IV.1997, pod kamenem na 
teplomilné stráni, 2.IV.2000, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 15 ex., volně a pod 
kamenem na teplomilné stráni; 5949B2: 27.V.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 
18.VIII.1989, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na 
okraji lesa; 6048B8: 21.V.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 15.V.1992, 6 ex., pod 
kamenem na teplomilné stráni. 

20. Palorus depressus (Fabricius, 1790) – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 
22.VII.2000, 2 ex., ve starých výletových otvorech Cerambyx cerdo částečně zarostlých stromovou 
houbou, 11.II.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 20.V.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště 
Formica sp., 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě 
solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.V.2004, 2 ex., 
pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 13.VI.2004, 1 
ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 26.IX.2004, 
2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 
28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného Dendrolasius fuliginosus, 7.VI.2007, v noci 
na padlém dubu; 5849C25: 9.V.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 14.II.1988, 1 ex., v 
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prosevu mraveniště Formica sp., 1.V.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 4.II.1989, 13 ex., 
v prosevu mraveniště Formica sp.. 

 Kategorie NT 
21. Palorus subdepressus (Wollaston, 1864) – 5849C19: 25.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 

5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu. 
 Poznámka: nepůvodní druh, ve volné přírodě nalézán na plodnicích různých stromových hub a na 

zaplísněných místech pod kůrou stromů. 
22. Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 26.IV.2007, 

v noci na padlém dubu, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 14.II.1988, 5 ex., v prosevu 
mraveniště Formica sp., 4.II.1989, 52 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849D21: 11.V.2002, 1 
ex., pod kůrou padlého dubu, 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, 
pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, 
v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus 
sulphureus; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 8.V.2004, více ex., v prosevu 
trouchnivějícího dubového pařezu, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy; 6048B8: 1.VI.1991, 2 ex., v 
prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus. 

 Kategorie VU 
23. Platydema violaceum (Fabricius, 1790) – 5849C7: 11.VII.2004, 1 ex., ve feromonovém lapači na 

kůrovce; 5849C24: 28.VII.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A24: 19.IV.1986, 7 ex., pod 
kůrou stojícího suchého dubu a habru. 

 Kategorie NT 
 Poznámka: druh se šíří v Čechách, bývá nalézán v souvislosti s hlívou Hirneola auricola judae (ucho 

jidášovo) (V. Novák, pers. comm., 2007).  
24. Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) – 5849C7: 3.VI.1999, 4 ex., smykem na lesní cestě; 

5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 15.IX.1991, 3 ex., pod dřevem na polní 
cestě; 5849C19: 3.VI.1995, 1 ex., smykem mokřadního porostu; 5849C24: VI.1986, 3 ex., pod kůrou 
padlého buku, 3.VI.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 2 ex., poklepem větví na zemi, 
29.VIII.1998, 6 ex., poklepem větví na zemi, 23.V.1999, 3 ex., poklepem větví na zemi, 8.V.2009, pod 
dřevem na pastvině; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky; 5949A1: 1.V.1992, 4 ex., pod 
dřevem u stodoly v polích; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A12: 
28.IX.1991, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem větví na zemi; 
5949B11: 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem větví na 
zemi, 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné 
dubohabřině; 5949C13: 14.VI.1987, 14 ex., pod kůrou padlého dubu a habru; 6048B3: 19.IV.1997, 1 
ex., pod dřevem v nivě řeky; 6048B4: 25.IV.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: VII.1977, 2 
ex., pod kůrou padlého dubu, 22.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem 
větví na zemi, 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., smykem v doubravě, 
25.VI.1995, 1 ex., imaturní smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 6 ex., poklepem větví na zemi, 
30.VIII.1997, 3 ex., v prosevu listí v doubravě, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048D1: 
8.V.1988, 1 ex., poklepem větví na zemi. 

25. Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 – 5849C19: 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 
30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 
2.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 
5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 4 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na 
světlo. 

26. Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 – 5849C24: V.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VI.1982, 1 ex., 
v prosevu dutiny dubu, VII.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VIII.1984, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 
16.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, VI.1986, 6 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 
20.VII.1986, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.VI.1988, 1 
ex., v prosevu dutiny dubu, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VII.1989, 2 ex., v prosevu 
dutiny dubu, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným 
k patě solitérního dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 13.VII.2006, 3 ex., v prosevu u 
paty dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 
6048B8: 17.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu. 

 Kategorie CR 
 Poznámka: reliktní druh, hojnější pouze v okolí Lednice a Břeclavi (V. Novák, pers. comm., 2007). 
27. Tribolium madens (Charpentier, 1852) – 5849C19: 11.V.2003, 4 ex., 8.VI.2003, 2 ex., 11.VI.2003, 1 

ex., 25.VI.2003, 1 ex., 3.VIII.2003, 2 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve světelném 
lapači; 5849C24: 9.VI.2001, 26 ex., na spodní straně krmítka na pastvině; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., 
na světlo. 
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 Poznámka: v Čechách málo nalézaný, vzácný druh (V. Novák, pers. comm., 2007).  
28. Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 

V.1974, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.VII.1989, 1 
ex., v prosevu bukového trouchu, 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 10.V.1997, 4 ex., v prosevu bukového 
trouchu,  21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.V.2001, 1 ex., 
v prosevu dubového trouchu, 21.VII.2004, 2 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 
na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 
28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 27.VII.1988, 1 ex., v 
prosevu březového trouchu, 16.IV.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5849D21: 18.VI.2002, 2 
ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 2 
ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949B6; 
5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 
1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači 

29. Uloma rufa (Piller et Mitterpacher, 1783) – 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., ve staré bučině na světlo. 
 Kategorie EN 

 
 Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:  
 Myrmechixenus vaporariorum Guérin–Ménéville, 1843 
 Tribolium madens (Charpentier, 1852) 
 
TETRATOMIDAE 
 

1. Tetratoma ancora Fabricius, 1790 – 5849C24: V.1974, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 
20.V.1989, 1 ex., poklepem suchých větví dubu; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchých větví 
dubu, 9.V.1989, 2 ex., poklepem suchých větví habru; 5949B8: 10.V.1987, 16 ex., poklepem suchých 
větví habru; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., poklepem suchého habru v teplomilné doubohabřině; 
6048B4: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchých větví dubu; 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem 
suchých větví lípy, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých větví dubu, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem 
suchých větví dubu, 28.VI.1991, 4 ex., poklepem suchých větví habru; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., 
poklepem suchých větví habru. 

2. Tetratoma fungorum Fabricius, 1790 – 5848D5: 29.III.2003, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus 
betulinus; 5848D9: 14.IX.1986, 1 ex., poklepem plodnice Hypholoma fasciculare; 5848D13: 
25.X.1992, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C6: X.1976, 21 ex., poklepem plodnice 
Pleurotes sp.; 5849C13: 23.IX.2007, poklepem staré plodnice hřibovité houby; 5849C17: 11.XI.2006, 
poklepem staré plodnice Pholiota aurivella; 5849C18: 29.XI.1986, 4 ex., poklepem plodnice Pleurotes 
sp.; 5849C23: 20.XII.1992, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus; 5849C24: VIII.1976, 6 ex., 
poklepem plodnice Pleurotes sp., 25.X.1992, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
1.X.2000, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.XI.2000, 2 ex., . v prosevu staré 
plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 19.III.1988, 3 ex., v prosevu staré plodnice Pleurotes sp.. 

 
THROSCIDAE [= TRIXAGIDAE] 
 

1. Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859) – 5849C7: 24.VI.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě ve 
smíšeném lese; 5849C11: 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 22.VII.2001, 3 ex., 
smykem na lesní cestě; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suché břízy, 20.V.1990, 1 ex., poklepem 
suchého dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 2 
ex., smykem travnatých porostů, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 26.IV.2007, sběr v noci na 
padlém dubu, 7.VI.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého 
buku; 5849D21; 5949A4: 24.II.1990, 10 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., 
poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2: 23.IX.1995, 3 ex., 
smykem v bučině; 5949B8; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého  buku, 22.V.1987, 1 ex., 
poklepem suchého  dubu, 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 2 ex., poklepem dubu; 
6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

2. Trixagus [= Throscus] dermestoides (Linnaeus, 1766) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní 
cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 11.VI.1994, 1 ex., 
smykem mokřadních porostů v PR, 16.VII.1996, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 
2.VIII.1995, 6 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 28.V.1989, 1 ex., poklepem 
suchého buku, 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní 
cestě, 4.V.1996, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1998, 2 ex., smykem 
na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 
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5849C24: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem suché lípy, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 8.VII.1991, 3 ex., 
na světlo, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 10.V.1998, 1 ex., v prosevu dubového 
trouchu, 17.V.2002, 7 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo, 26.VI.2002, 4 ex., na světlo; 5849D21: 
18.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých lučních porostů 5949A17: 5.VII.1995, 2 ex., smykem ve svahové 
habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě 
potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem v doubravě; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., poklepem 
suchého dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 22.VI.2007, 1 ex., ve světelném lapači. 

3. Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005 – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., na světlo; 5948D24: 21.VII.1989, 
1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 11.VII.2002, 2 ex., na světlo. 

 Poznámka: všechny nálezy se týkají samic. Pro potvrzení výskytu v CHKO je třeba nález samce. 
 
TROGIDAE 
 

1. Trox hispidus (Pontoppidan, 1763) – 5849C19: 11.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači. 
2. Trox perrisii Fairmaire, 1868 – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2007, 1 ex., 

ve světelném lapači. 
 Kategorie EN 

Poznámka: nový druh pro území Bohemia. Nález z roku 2007 je nejen druhý nález pro CHKO 
Křivoklátsko, ale i pro území Bohemia. 

3. Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.V.1997, 8 ex., na kadaveru. 
4. Trox scaber (Linnaeus, 1767) – 5849C19: 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 3.VI.1994, 1 

ex., v prosevu dutiny dubu, 17.V.1997, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 17.V.2002, 2 ex., 
na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 27.V.2005, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, na světlo; 5849C25: 
16.VI.2005, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 25.IV.2003, 1 ex., na světlo, 
9.VI.2004, 3 ex., na světlo; 5949A10: 18.V.2003, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na 
světlo. 

 
TROGOSITIDAE [= PELTIDAE] 
 

1. Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na 
kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném 
lese; 5849C2: 7.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, ve feromonovém lapači na 
kůrovce, 17.VI.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na 
kůrovce; 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého buku; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce, 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 
24.VII.1991, 4 ex., poklepem suché borovice, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 
9.VIII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 3 ex., 
poklepem suché borovice, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem suché borovice, 17.VII.2002, 1 ex., poklepem 
suché borovice; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., na metru bukového dřeva, 27.VI.1998, 16 ex., pod kůrou 
padlého buku; 5949B3: 27.V.1989, 1 ex., na metru modřínového dřeva; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., ve 
feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B10: 2.VII.1995, 
117 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu. 

2. Tenebroides fuscus (Goeze, 1777) – 5849C24: VI.1975, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 2 
ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 2.V.1993, 8 ex., 
pod kůrou stojícího suchého dubu, 29.VIII.1998, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 
20.V.2001, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního 
dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 8.V.2009, pod kůrou padlého 
buku; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; 
5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2008, poklepem 
suché plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B3: 
8.XI.1992, 1 ex., pod kůrou dubového pařezu; 5949B7: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes 
fomentarius. 

3. Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) – 5949A24: VII.1964, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B3: 
1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem 
suchého habru; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B4: VIII.1979, 
6 ex., pod kůrou dubového pařezu; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 
6.V.1990, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou dubového pařezu, 
22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., pod kůrou 
padlého dubu. 
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VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
 
 
Nové druhy pro Českou republiku: 
 
STAPHYLINIDAE 
Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798) (Štourač et Rébl 2009) in litt. 
Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 (Štourač et Rébl 2009) in litt. 
 
Nové druhy pro území Čech (Bohemia): 
 
ANOBIIDAE 
Ochina latreillei (Bonelli, 1809) (Jelínek et Rébl 1990) 
 
CERYLONIDAE 
Cerylon [= Pseudophilothermus] evanescens (Reitter 1876) (Jelínek et Rébl 1990) 
 
MELANDRYIDAE 
Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) (Jelínek et Rébl 1990) 
Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) (Jelínek et Rébl 1990) 
 
TROGIDAE 
Trox perrisii Fairmaire, 1868 (Král et Rébl 2007) 
 
Druhy neuváděné pro území Čech (Bohemia) v porovnání se Seznamem česko-
slovenských brouků (Jelínek 1993): 
 
ADERIDAE 
Euglenes [= Aderus] oculatus (Panzer, 1796)  
 
CANTHARIDAE 
Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978  
 
CARABIDAE 
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) 
 
CRYPTOPHAGIDAE 
Atomaria attila Reitter, 1878  
Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882  
Telmatophilus typhae (Fallén, 1802)  
 
HISTERIDAE 
Plegaderus saucius Erichson, 1834  
 
KATERETIDAE 
Brachypterolus vestitus Kiesenwetter, 1850  
 
MORDELLIDAE 
Mordellistena nigritarsis Horák, 1997  
 
STAPHYLINIDAE 
Atheta boletophila [= lohsei G. Benick, 1962] (C. G. Thomson, 1856)  
Ocyusa [= Deubelia] picina (Aubé, 1850)  
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Přehled počtu druhů a poddruhů nalezených v CHKO Křivoklátsko v porovnání s Červeným seznamem 
ohrožených druhů České republiky (Farkač, Král et Škorpík 2005) a se Seznamem československých brouků 
(Jelinek 1993) včetně přehledu nálezů ohrožených druhů a poddruhů v CHKO Křivoklátsko v porovnání 
s Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky (Farkač, Král et Škorpík 2005): 

 
Ohrožené druhy  

 
Červený seznam / CHKO   

Čeleď  
 

Celkový počet druhů  
 

Seznam 
československých 
brouků / CHKO  

Kriticky 
ohrožený 

(CR) 

Ohrožený 
(EN) 

Zranitelný 
(VU) 

Téměř 
ohrožený 

(NT) 
1. Aderidae  5 / 4 - / - 1 / - - / - - / - 
2. Anobiidae   102 / 43 - / - 7 / - - / - 3 / 1 
3. Anthicidae  21 / 4 4 / - 3 / - 1 / - - / - 
4. Anthribidae 19 / 7 1 / - 2 / - 3 / - 6 / - 
5. Biphyllidae 3 / 1 1 / - 1 / - - / - - / - 
6. Bostrichidae 11 / 4 - / - 1 / - - / - - / - 
7. Bruchidae  43 / 8 8 / - 8 / - - / - - / - 
8. Buprestidae  108 / 33 21 / - 32 / 6 15 / 4 16 / 8 
9. Byrrhidae   24 / 8 5 / - 4 / 2 3 / 1 1 / - 
10. Byturidae  *2 / 1 - / - - / - - / - - / - 
11. Cantharidae *84 / 41 - / - 5 / - 24 / - - / - 
12. Carabidae  508 / 220 24 / 1 21 / - 85 / 4 24 / 3 
13. Cerambycidae 209 / 96 14 / 3 17 / 2 6 / 1 17 / 5 
14. Cerylonidae 7 / 4 1 / 1 2 / - - / - - / - 
15. Chrysomelidae  521 / 189 88 / 6 128 / 22 - / - - / - 
16. Cicindelidae *8 / 2 1 / - - / - 1 / - 1 / - 
17. Ciidae  41 / 24 10 / 3 1 / - 6 / 2 - / - 
18. Cleridae  22 / 10 2 / 1 - / - 3 / - / - 
19. Coccinellidae  84 / 53 - / - 1 / - - / - - / - 
20. Colydiidae  19 / 7 2 / - 8 / 2 4 / 1 - / - 
21. Corylophidae *9 / 3 - / - - / - - / - - / - 
22. Cryptophagidae  *103 / 47 - / - - / - - / - - / - 
23. Cucujidae  19 / 9 2 / 1 5 / 2 4 / 1 - / - 
24. Curculionidae 916 / 305 31 / - 37 / - 102 / 1 199 / 11 
25. Cybocephalidae *3 / 1 - / - - / - - / - - / - 
26. Dascillidae *1 / 1 - / - - / - - / - - / - 
27. Dasytidae  *21 / 11 - / - - / - - / - - / - 
28. Dermestidae 44 / 16 - / - 2 / - - / - - / - 
29. Derodontidae  *2 / 1 - / - - / - - / - - / - 
30. Dytiscidae   120 / 43 15 / - 6 / - 9 / 1 9 / - 
31. Elateridae   158 / 83 32 / 8 38 / 8 25 / 13 15 / 7 
32. Elmidae  21 / 2 4 / - 2 / - 3 / - - / - 
33. Endomychidae  16 / 7 4 / - 4 / 1 3 / 2 - / - 
34. Erotylidae  12 / 7 1 / - 3 / - 2 / 1 - / - 
35. Eucinetidae  *1 / 1 - / - - / - - / - - / - 
36. Eucnemidae   16 / 7 9 / 2 6 / 4 - / - - / - 
37. Geotrupidae *7 / 3 2 / - 1 / 1 - / - - / - 
38. Gyrinidae  11 / 1 1 / - 2 / - - / - - / - 
39. Haliplidae   19 / 7 4 / - 2 / - 1 / - - / - 
40. Heteroceridae *11 / 1 - / - - / - - / - - / - 
41. Histeridae  194 / 35 - / - 6 / - 10 / 2 / - 
42. Homalisidae   *1 / 1 - / - - / - - / - - / - 
     Hydrophiloidea 
43. Helophoridae 
44. Hydraenidae 
45. Hydrochidae 
46. Hydrophilidae 

109 / 60 
/ 8 
/ 8 
/ 1 

/ 43 

7 / - 7 / - 8 / - 4 / - 
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47. Kateretidae  12 / 8 1 / - - / - - / - - / - 
48. Lampyridae 3 / 2 - / - - / - - / - 1 / - 
49. Latridiidae  *56 / 38 - / - - / - - / - - / - 
50. Leiodidae  133 / 44 1 / - 1 / 2 12 / - 3 / 1 
51. Lissomidae  1 / 1 - / - 1 / 1 - / - - / - 
52. Lucanidae *7 / 5 1 / - 1 / 1 - / - - / - 
53. Lycidae  7 / 4 - / - - / - 2 / - - / - 
54. Lymexylonidae   3 / 2 1 / - - / - 1 / 1 - / - 
55. Malachiidae  28 / 15 - / - 5 / - 5 / 3 - / - 
56. Melandryidae  31 / 17 6 / - 5 / 3 6 / 4 - / - 
57. Monotomidae  22 / 15 - / - - / - 4 / 2 - / - 
58. Mordellidae  51 / 23 4 / - 7 / 1 7 / - 4 / - 
59. Mycetophagidae 14 / 12 - / - 2 / 1 4 / 4 - / - 
60. Nitidulidae  118 / 68 9 / - 4 / - 9 / 2 - / - 
61. Noteridae  *2 / 2 - / - - / - - / - - / - 
62. Oedemeridae  *26 / 11 - / - 3 / - 10 / 1 - / - 
63. Phalacridae  *21 / 11 - / - - / - - / - - / - 
64. Platypodidae  *1 / 1 - / - - / - - / - - / - 
65. Psephenidae   1 / 1 1 / 1 - / - - / - - / - 
66. Ptiliidae 44 / 3 - / - - / - - / - - / - 
67. Pyrochroidae  *3 / 2 - / - - / - - / - - / - 
68. Pythidae  2 / 1 1 / - - / - - / - - / - 
69. Ripiphoridae 2 / 1 1 / - - / - - / - 1 / 1 
70. Salpingidae  13 / 9 1 / - 4 / 2 1 / - - / - 
71. Scarabaeidae  *138 / 47 19 / 1 26 / 2 17 / 4 12 / - 
72. Scirtidae   22 / 12 1 / 1 - / - 4 / 1 - / - 
73. Scolytidae 111 / 40 - / - - / - 8 / - - / - 
74. Scraptiidae   14 / 7 - / - 1 / - 3 / - 2 / 1 
75. Scydmaenidae 50 / 14 5 / - 1 / - 6 / - - / - 
76. Silphidae 24 / 13 - / - 1 / - 5 / - 2 / - 
77. Silvanidae   10 / 7 1 / 1 1 / - 1 / - - / - 
78. Sphindidae *2 / 2 - / - - / - - / - - / - 
79. Staphylinidae **1403 / 497 125 / 7 200 / 20 226 / 38 - / - 
80. Tenebrionidae 92 / 44 19 / 2 8 / 3 6 / 6 7 / 3 
81. Tetratomidae 3 / 2 1 / - - / - - / - - / - 
82. Throscidae *6 / 3 - / - - / - - / - - / - 
83. Trogidae 6 / 4 - / - 2 / 1 1 / - - / - 
84. Trogositidae *8 / 3 - / - - / - - / - - / - 
 
* = počet podle Jelínka (1993) 
** = počet podle Boháče, Matějíčka et Rouse (2007) 

 
Zařazení druhů do kategorií podle stupně ohrožení může být využito jak pro bioindikaci stavu životního 

prostředí a vlivu člověka v té které části CHKO, ale též pro srovnání a zhodnocení změn ve sledovaném území. 
Ke stejným účelům mohou být využity i nálezy druhů, které jsou označeny jako „faunisticky zajímavý nález“. 

 
Mezi území s vysokou bioindikační hodnotou, již mimo ustanovené rezervace, lze na základě 

inventarizačního průzkumu zařadit např. ekosystémy nacházející se v Lánské oboře na lokalitách s kódem 
mapového pole:  
§ 5849C24 a 5849C25 (pastviny se solitérními letitými duby, buky a lípou v areálu Myší díra a Liščina) 
§ 5949B2, 5949B3, 5949B7 a 5949B8 (suťové lesy, svahové habrové doubravy, teplomilné doubravy na 

kopci Šance a Dlouhý hřeben a teplomilná stráň s porosty Stipa sp. se skalními výchozy na kopci 
Kutnýř)  

§ 5949A10 a 5949B11 (teplomilné jižně exponované svahové habřiny a doubravy podél přehrady 
Klíčava) 

§ 5949B12 a 5949A4 (teplomilné stráně se skalními výchozy a sutěmi). Na lokalitě 5949A4 navrhuji 
odlesnit borovicí uměle zalesněné teplomilné stráně a ponechat je přirozené sukcesi 
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V Lánské oboře jsem sbíral na lokalitách s těmito kódy mapových polí: 5849C19, 5849C24, 5849C25, 
5849D21, 5949A4, 5949A9, 5949A10, 5949B2, 5949B3, 5949B4, 5949B7, 5949B8, 5949B11 a 5949B12.  

Nálezy na biotopech souvisejících s rybníkem Horní Kracle ukazují na vysokou zachovalost této lokality. 
Navrhuji začlenit toto území mezi přírodní rezervace, např. jako PR Prameny Klíčavy II nebo PR Horní Kracle. 
Pokusit se o ochranu dobře vyvinutých rozsáhlých litorálních porostů formou přírodní rezervace se přiklání i 
Kolbek (Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko, 1999). 

Při prohlížení feromonových lapačů na kůrovce IT–ETOKAP a feromonových lapačů, které byly 
instalovány za účelem eradikace lokálního přemnožení bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.) v teplomilné 
doubravě v NPR Týřov lze takto získat  podobně jako u světelných lapačů, jak cenné údaje o letové aktivitě, tak i 
doplňující informace o zastoupení druhů na lokalitě. Nefunkční či zatopené feromonové lapače příležitostně 
slouží i jako nárazová past, případně  jako vnadidlo pro nekrofágní druhy. 

Prohlížení feromonových lapačů nebylo cílené, pouze příležitostné a počet prohlížených byl různý, od 
jednoho do dvou až tří na lokalitě. Pouze na lokalitě 5849C1 jsem prohlížel pravidelně 5 lapačů. Výsledek 
prohlížení je negativně ovlivněn časovým odstupem od poslední kontroly ze strany vlastníků, kdy je po kontrole 
obsah lapače zlikvidován. 

Některé porosty, zejména pak teplomilné doubravy např. v NPR Týřov a letité solitérní duby v Lánské oboře 
(na lokalitě s kódem mapového pole 5849C24, 5849C25 a 5849D21), jsou ohroženy stromovou houbou 
Obolarina dryophila, která vyvolává tracheomykózou dubu s následným postupným uschnutím celého stromu. 

Zajímavé bude sledovat populaci druhu Cerambyx cerdo z hlediska ohrožení strakapoudem (viz. poznámka 
u druhu). Dne 13. července 2006 bylo provedeno společně s biologem CHKO Křivoklátsko mapování dubů 
obsazených Cerambyx cerdo.  

 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Na determinaci se podíleli specialisté: S. Benedikt (Curculionidae, Anthicidae), Sv. Bílý (Buprestidae, 

Elateridae), M. Boukal (Haliplidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Byrrhidae), D. Boukal 
(Elmidae, Dryopidae, Helodidae), J. Fikáček (Hydrophilidae), J. Háva (Dermestidae), J. Horák (Mordellidae, 
Scraptiidae), P. Hozman (Staphylinidae, Scydmaenidae, Scarabaeidae), L. Hromádka (Staphylinidae), J. Janák 
(Staphylinidae), J. Januš (Chrysomelidae), J. Jelínek (Kateretidae, Nitidulidae, Rhizophagidae, Sphindidae, 
Cucujidae, Silvanidae, Erotylidae, Cerylonidae, Endomychidae, Colydiidae, Mycetophagidae, Ciidae, 
Melandryidae, Aderidae, Salpingidae, Tenebrionidae, Anthribidae, Eucenetidae, Throscidae, Eucnemidae, 
Bostrichidae), M. Knížek (Scolytidae), I. Kovář (Coccinellidae, Cybocephalidae), D. Král (Scarabaeidae), P. 
Krásenský (Staphylinidae), T. Lackner (Histeridae), S. Laibner (Elateridae), K. Majer (Dasytidae), J. Mertlik 
(Elateridae, Throscidae), P. Míka (Latridiidae), P. Moravec (Carabidae), V. Novák (Tenebrionidae), O. 
Odvárka (Curculionidae), A. Olexa (Histeridae, Elateridae, Eucnemidae), P. Průdek (Ciidae, Cryptophagidae, 
Latridiidae), K. Schön (Curculionidae), S. Skalický (Heteroceridae), J. Strejček (Curculionidae), J. Šťastný 
(Dytiscidae, Haliplidae, Noteridae, Gyrinidae), P. Štourač (Corylophidae, Ptiliidae, Scydmaenidae, 
Staphylinidae), M. Švarc (Pselaphinae), V. Švihla (Cantharidae, Homalisidae, Lycidae, Oedemeridae, 
Malachiidae, Lymexylonidae), Z. Švec (Leiodidae, Phalacridae), V. Týr (Scarabaeidae), J. Vávra (Cucujidae, 
Eucnemidae, Ptinidae, Leiodidae, Silvanidae, Silphidae), O. Voříšek (Chrysomelidae, Curculionidae, 
Bruchidae, Urodonidae), P. Zahradník (Anobiidae, Bostrichidae).  

 
Všem determinátorům touto cestou děkuji za ohromný kus práce a čas, který determinaci věnovali.  
 
Všem pracovníkům Správy CHKO Křivoklátsko a ředitelství Lesní správy Lánské obory děkuji za umožnění 

provádět entomologický průzkum. Bez jejich pomoci, umožnění vstupu do chráněných území a vstupu do 
Lánské obory, by nebylo možné v tomto rozsahu průzkum provést. 
 
 

LITERATURA 
 
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list of staphylinid Beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of 

the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity 
to human influence. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 227-276. 

BOUKAL D., BOUKAL M., FIKÁČEK M. ET AL. 2007: Katalog vodních brouků (Coleoptera: Sphaeriusidae, 
Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, 
Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, 
Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.): 1-289. 



247                                                Výsledky faunistického průzkumu brouků na území CHKO Křivoklátsko 

 

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (EDS.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. 
Bezobratlí. Red list of threated species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Praha, 760 pp. 

HORÁK J. & RÉBL K. 2009: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské    
          obory. Občanské sdružení Lesák (In: http://www.lesak.eu/aktivity_prezident.htm) 
HŮLA P. 2009: Z naší přírody. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Ochrana přírody, 2009, 1: 1-5 (In: 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-krivoklatsko.htm). 
HŮRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci 

kvality prostředí. Klapalekiana, 32: 15-26. 
JANUŠ J. 2004: Výsledky faunistického inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) čeledi Chrysomelidae 

s. lat. na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Klapalekiana, 40: 55-121.  
JELÍNEK J. 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV. (Coleoptera). Seznam československých brouků. 

Praha, Folia Heyrovskyana, Supplementum 1: 3-172 (in English and Czech). 
JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Anobiidae. Acta Entomol. 

Bohemoslov., 87: 235. 
JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cerylonidae. Acta Entomol. 

Bohemoslov., 87: 235. 
JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Melandryidae. Acta 

Entomol. Bohemoslov., 87: 236. 
KOLBEK J., MORAVEC J. (EDS.) ET AL. 1995: Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace 

Křivoklátsko. Map of potential natural Vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. Botanický 
ústav AV ČR a MŽP. Průhonice. 

KOLBEK J. ET AL. 1999: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Vývoj 
krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. (Vegetation of the Protected Landscape Area and 
Biosphere Reserve Křivoklátsko. 1. Development of the Landscape and Vegetation, Aquatic, River Bank 
and Meadow Communities). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Botanický ústav AV ČR. Praha, 
232 pp. (In Czech, English abstr.). 

KOLBEK J., MLADÝ F., PETŘÍČEK V. ET AL. 1999: Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické 
rezervace Křivoklátsko. 1. Mapy rozšíření cévnatých rostlin. (Flora des Landschafsschutzgebietes und 
Biosphären-Reservates Křivoklátsko. 1. Verbreitungskarten von Gefässpflanzen). Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR a Botanický ústav AV ČR. Praha, 300 pp. (In Czech, German abstr.). 

KOLIBÁČ J., MAJER K. & ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a 
sousedních oblastí. Beatles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republice and 
neighbouring areas. Praha, Clarion Production, 186 pp. 

KRÁL D. & RÉBL K. 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 230. Coleoptera: Troginae. 
Klapalekiana, 43: 186. 

KRÁL D. & JANUŠ J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 159. Coleoptera: Scarabaeidae. 
Klapalekiana, 39: 52. 

LESEIGNEUR L. & MERTLIK J. 2007: Limonius minutus (Linnaeus, 1758) et Limonius poneli nov. sp., deux 
espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). Bull. mens. Soc. linn., Lyon, 76: 
225-234. 

MAZUR S., 1973: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX. Chrzaąszcze – Coleoptera. Zeszyt 11 - 12. 
Sphaeritidae i Gniliki – Histeridae. Warszawa, 74 pp. 

MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP, 496 pp. 
PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. 

Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1-115. (In Czech, English abstr.). 
REJZEK M. & RÉBL K. 1999: Cerambycidae of Křivoklátsko Biosphere Reserve (Central Bohemia) (Insecta: 

Coleoptera). Frankfurt a. Main.. Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e. V., 
Supplement VI: 1-69. 

SKOUPÝ V. & RÉBL K. 1984: Střevlíci rodu Dromius (Coleoptera, Carabidae) přezimující na jedlích. Praha, 
Bohemia Centralis 13: 271-277. 

ŠTOURAČ P. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 145. Coleoptera: Histeridae. Klapalekiana, 38: 
84. 

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der 
Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV, 8: 3-16. (In 
Czech, German abstr.).  

 
 
 

 



Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2010                                                                                               248 

 248 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 

  
Obr. 1. Lánská obora, Klíčavské luhy, niva Klíčavy, 

13.6.2007 
Obr. 2. Lánská obora, 13.6.2007. Teplomilná stráň nad 

Klíčavskými luhy 

  
Obr. 3. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009 Obr. 4. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009 

  
Obr. 5. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009  Obr. 6. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009  

  
Obr. 7. Lánská obora, 31.3.2009. Suťový les západně 

od rybníka U Ručiček 
Obr. 8. Lánská obora, 1.4.1997. Pohled od západu na 

vodní nádrž Klíčavu 
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Obr. 9. Lánská obora, vodní nádrž Klíčava, 25.5.2008 Obr. 10. Ruda, PR Prameny Klíčavy, 15.3.2008. 

Podmáčená olšina s bledulemi 

  
Obr. 11. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006 Obr. 12. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006  

  
Obr. 13. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006 Obr. 14. Zbečno, pohled od Zadního Vápence na vodní 

nádrž Klíčavu, 1.4.1997 

  
Obr. 15. Ruda, rybník Horní Kracle, 13.12.2009 Obr. 16 Ruda, rybník Horní Kracle, 13.12.2009 
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Obr.  17. Lánská obora, U Spáleného dubu, 8.5.2009. 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) 
Obr.  18. Lánská obora, U Spáleného dubu, 7.4.2006 

  
Obr. 19. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006 

 
Obr. 20. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006 

  
Obr. 21. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006. Torzo 

dubu s požerky tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) 
Obr. 22. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006. Pastevní 
les na svazích nad Piňským potokem u Kobylí hlavy 

  
Obr. 23. Lánská obora, Liščina, pastevní les, 7.4.2006 Obr. 24. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003. Duby 

uprostřed smrkové plantáže 
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Obr. 25. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003. Torzo dubu 

uprostřed plantáže dubů červených 
Obr. 26. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003 

  
Obr. 27. Lánská obora, vrch Kocourová, suťový les, 

31.3.2009 
 

Obr. 28. Lánská obora, vrch Kocourová, 31.3.2009 

  
Obr. 29. Lánská obora, pohled na svahy vrchu 

Kocourová od Klíčavy, 31.3.2009 
Obr. 30. Lánská obora, údolí Klíčavy pod vrchem 

Kocourová, 31.3.2009 

  
Obr. 31. Lánská obora, les u Sv. Alžběty, 31.3.2009 Obr. 32. Lánská obora, 31.3.2009. Pohled z vrchu 

Kocourová na svahy nad Klíčavskými luhy 
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Obr. 33. Lánská obora, U Červené kůlny, 7.4.2006 Obr. 34. Lánská obora, U Červené kůlny, 19.3.2003 

 

  
Obr. 35. Lánská obora, U Červené kůlny, 7.4.2006 

 
Obr. 36. Lánská obora, U Červené kůlny, 19.3.2003 

  
Obr. 37. Lánská obora, Kouglův rybník, 19.3.2003 

 
Obr. 38. Lánská obora, Kouglův rybník, 21.6.2009 

  
Obr. 39. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad 

Týřovickými skalami, 30.3.2009 
 

Obr. 40. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad 
Týřovickými skalami, 30.3.2009 
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Obr. 41. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad 

Týřovickými skalami, 30.3.2009 
Obr. 42. Karlova Ves, NPR Týřov, 30.3.2009. Pohled 

z Týřovických skal na Týřov a Skryje 

  
Obr. 43. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 

30.3.2009 
Obr. 44. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 

30.3.2009 

  
Obr. 45. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 

30.3.2009 
Obr. 46. Branov, NPR Velká Pleš, 30.3.2009. Pohled 

na Malou Pleš z vrchu Prachoviště 

  
Obr. 47. Roztoky, NPR Stříbrný luh, 4.4.2009 Obr. 48. Roztoky, NPR Stříbrný luh, 4.4.2009 

 


