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střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) 

 
Biotopes of low stream of Orlice River (Czech Republic, 

Europe) with example of the typical ground beetles 
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Abstract: Low stream of Orlice River (c. 25 x 5 km) is one of the few proved low streams of the river in the central Europe. 
Above all the yearly natural floods create this native complex. In centre of this territory naturally meander Orlice River, she 
make periodic sandbanks, billabongs and yearly (even several times over in the year) flood in the surrounding meadows. 
Most valuable part of the Orlice River is protected area Natural Park Orlice. Orlice River created during Quaternary in her 
vicinity the several gravel-sand terraces. Gravel-sand terraces are now mostly pineclad. Diversity of the woods biotopes 
create e.g. the swamps, heathland, wood streams, ponds and dunes. In the territory lives 256 ground beetles species 
(Coleoptera: Carabidae) from c. 521 species in the Czech Republic. Faunistic summary of ground beetles is published in 
(KOPECKÝ ET PROUZA 2000).  
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Úvod 
 
Řeka Orlice je od soutoku Tiché a Divoké Orlice jedním z mála přirozeně meandrujících neregulovaných 

velkých toků v České republice. Zejména každoročními záplavami utvářená rozsáhlá niva řeky je biologicky 
cenným územím. Terasovitý reliéf okolní lesnaté krajiny vytváří od holocénu na jedné straně fluviální 
štěrkopísčité naplaveniny řeky, nebo malé kopečky, zbytky řekou obnažených slínových druhohorních 
sedimentů. Geologická chudost citelně omezila možnosti zemědělského využití a tak  je biologicky rozmanitá 
krajina pokryta starých více méně původními bory, ale i dubohabřinami, bučinami a na exponovaných místech i 
xerotermními pseudo-lesostepmi, lesními potoky s nivními olšinami, slepými rameny toků, rybníky, drobnými 
rašeliništi, vřesovišti a přesypy. Tato rozmanitost se projevuje i v množství druhů hmyzu. Práce navazuje na 
faunistickou publikaci (KOPECKÝ ET PROUZA 2000) a doplňuje ji o stručné charakteristiky a fotodokumentace 
typů biotopů s příklady jejich typických druhů střevlíkovitých brouků Dle práce (KOPECKÝ ET PROUZA 2000) 
žije v území 254 druhů. 

 Od té doby zde byly nalezeny dva další druhy. Chlaenius (Chlaenites) spoliatus (Rossi, 1790): Běleč nad 
Orlicí - písník, 1 ex., Kopecký leg., coll. et det. a Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linnaeus, 1758): Běleč nad 
Orlicí - vřesoviště, 1 ex., Kopecký leg., coll. et det..  

Dle valence druhů k biotopu (HŮRKA, VESELÝ ET FARKAČ 1996), je poměr skupin nyní R 7,42 % (19 druhů) 
A 64,06 % (163 druhů) E 28,51 % (73 druhů).  

 
Stručná charakteristika oblasti 

 
Území dolního Poorličí lze vymezit katastry obcí od soutoku Tické a Divoké Orlice u Albrechtic nad Orlicí 

až po soutok řeky Orlice s Labem v Hradci Králové      (Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, 
Petrovice nad Orlicí, Štěnkov, Krňovice, Třebechovice pod Orebem, Běleč nad Orlicí, Nepasice, Blešno, 
Svinary, Malšova Lhota, Malšovice, Slezské Předměstí a Hradec Králové).  Podle středoevropského čtvercového 
mapování náleží území čtverce 5760, 5761, 5762, 5861a 5862 (PRUNER ET MÍKA 1996). Leží v nadmořské výšce 
od 230 (Hradec Králové) do 290 m.n.m. (Štěpánovsko). Klimaticky území patří do oblasti T2 a MT11 s 
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průměrnou teplotou v červenci 19 - 20°C, průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm, v 
zimním období 200 - 300 mm, počtem dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 (VEJROCH 1985). Páteří území je řeka 
Orlice (22,3 m3 /s před soutokem s Labem), která zde tvoří většinou neregulované meandry s písčinami a okolní 
zátopovou oblast, do kde se její tok přirozeně vylévá v podobě každoročních záplav. Zátopovou oblast tvoří 
bohaté louky s pozůstatky slepých ramen Orlice s periodicky kolísavou hladinou. Dalšími toky povodí Orlice 
jsou řeka Dědina, a potoky Bělečský, Stříbrný a Šanovec s lesními rybníky: Mlýnský rybník, Stříbrný rybník, 
Šanovec a Výskyt.  

Geologické složení oblasti dle (STRAKA 1986) : Oblasti severně od toku Orlice tvoří křídové vápnité jílovce, 
méně slínovce březenského souvrství (spodní až střední Coniak), v oblasti Běleč nad Orlicí pleistocéní fluviální, 
štěrkovité písky, Würm 1, 2, 3, Ris 1, 2, Mindel 1 a  Günz 2 a v oblastí niv přítoků a řeky Orlice holocéní 
fluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty. V katastru Krňovice a Běleč nad Orlicí probíhá těžba štěrkopísků a v 
lokalitě Nepasice - Habřina probíhala donedávna těžba slínů. 

     Pedologické složení oblasti dle (TOMÁŠEK 1989): nejčastěji - podzoly humusoželezitý a oglejený, hnědá 
půda silně kyselá a pelosol karbonátový tmavý v oblasti Bělče nad Orlicí. Řidčeji, v okolí nivy Orlice, se nachází 
půdní jednotka hnědá půda na štěrkopísku, v nivách nivní půda a v okolí potoků semiglej. 

Botanické složení oblasti víceméně koresponduje s geobotanickou studií (NEUHÄUSLOVÁ 1998). Niva Orlice 
od soutoku s Dědinou po soutok s Labem náleží do svazu jilmových doubrav (Querco - Ulmetum). Do katastrů 
Běleč nad Orlicí, Malšovice, Malšova Lhota a Svinary zasahují bezkolencové doubravy (Molinio arundinaceae - 
Quercetum) a do Bělče nad Orlicí, Krňovic a Štěnkova svaz brusinkových borových doubrav (Vaccinio 
vitisidaeae - Quercetum). Do katastru Svinary, Běleč nad Orlicí, Nepasice, Třebechovice pod Orebem, Týniště 
nad Orlicí, Petrovice nad Orlicí, Štěnkov a Štěpánovsko u některých zasahují řídce i svazy bikových bučin 
(Luzulo - Fagetum) a častěji černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi - Carpinetum) případně 
mochnových doubrav (Potentillo albae - Quercetum). Přirozené porosty chybí zejména na severu od nivy Orlice 
od soutoku s Labem po Třebechovice pod Orebem a v okolí lidských sídel, kde jsou místo nich agrocenózy Také 
niva Orlice je prakticky bezlesá s lučními společenstvy vlhkých až čerstvě vlhkých ekosystémů, které jsou 
vázány na periodicky zaplavované, nebo podmáčené nivní oblasti nížinné až podhorské, vykazující vztahy ke 
svazu (Alopecurion pratensis Passarge, 1964) dle (MORAVEC 1995). 

V oblasti je několik typů chráněných území přírody (CINKAN ET NEDĚLKA IN LIHANOVÁ 1995). Přírodní 
park Orlice, sestávající z nesouvislých částí Orlice - Jesípky a Orlice - Bojek, které chrání části údolní nivy s 
posledními zbytky téměř neregulovaného říčního toku. Část Jesípky chrání bývalý pravobřežní meandr a vodní 
tůň na levém břehu a Bojek tvoří několik vodních tůní a malé lesní porosty. V nivě Orlice jsou dále chráněná 
území Na bahně a Bahna, která na sebe navazují a tvoří původní mokřadní březovou olšinu se zbytky starých 
říčních ramen s přilehlými, druhově bohatými, loukami a chráněné území Bělečský písník, které tvoří starý 
písník s vodní plochou a vytváří obdobu přirozených podmínek, vznikajících původně erozivním působením 
Orlice, ve štěrkopískových terasách. Chráněná území: Častovec - chrání rašeliniště, zbytek tundrového porostu a 
olšinu u Bělečského rybníka s výskytem vzácných rostlin, Na Haltýři  - olšina se slatinou vegetací. Rezervace U 
Houkvice chrání dubovou olšinu a rybník se vzácnou bažinnou vegetací, U černoblatské louky a U glorietu váté 
písky s porostem starých borů a dubů. 

 
Charakteristika vybraných biotopů 

 
Dolní Poorličí se dá právem zařadil mezi středoevropské ekologické unikáty a i proto je navrženo jako 

území NATURA. Fenomén přirozené nivy řeky Orlice jistě také významně doplňují rozsáhlé lesní komplexy 
navazující na Novohradecké lesy. 

Reliéf území 
 

Období glaciálních zalednění svou povahou malého 
množství volné vody v krajině uvrhalo tok řeky Orlice 
do výrazné sedimentační fáze. Oproti tomu 
interglaciální období s teplejším a vlhčím klimatem se 
projevovala v oblasti nivy Orlice zařezáváním toku do 
sedimentů předchozích období.  
Tyto lehce transportovatelné většinou písčité a 
štěrkopísčité nánosy tak po sériích dob ledových a 
meziledových vytvořily typické několikametrové 
terasovité lavice utvářející ráz krajiny v okolí dolního 
toku řeky. Na některých příhodných místech se 
v období zalednění zachytávaly váté písky případně 
spraše. Tyto sedimenty se dnes často v dolním Poorličí 
těží.  
 

 
Obr.1: Běleč nad Orlicí – Marokánka 

Fig. 1: Běleč nad Orlicí – exploitation of gravel-sand terraces 
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Obr. 2: Běleč nad Orlicí řeka Orlice 

Fig. 2: Běleč nad Orlicí  –  meanders of Orlice river 
 
 
Na sever od dnešního toku řeka obnažila slínové 
druhohorní (Křídové) sedimenty, které dnes tvoří 
několik typických kopečků v jinak ploché krajině.  

 

 
Obr. 3: Běleč nad O. „nový“ bělečský písník 

Fig. 3: Běleč nad Orlicí – exploitation of gravel-sand terraces 
 
 
 

 
Obr. 4: Svinárky Dehetník 

Fig. 4: Svinárky Dehetník – Mesozoic marls  
 

Lesní porosty 
 

Brusinkové borové doubravy 
 

Štěrkopísčité terasy dnes pokrývají rozsáhlé kulturní, ale z geobotanického hlediska z větší části 
přirozené brusinkové borové doubravy. Snaha o jejich zmonokulturnění vedená vidinou zisků je neštěstím. 
Cílený výřez přirozeně se zde vyskytujících dubů, jejich nahrazení smrkem a nepůvodní borovicí vejmutovkou je 
smutný! Naše druhy dubů jsou často nahrazovány nepůvodním dubem červeným. Zdá se, že ustává poslední 
dobou i snaha introdukovat nepůvodní dřeviny, oproti tomu je vidět významný tlak k zmonokulturnění porostů 
bez listnáčů. Borové doubravy se rozkládají po celém jižním okraji nivy Orlice a na severní straně od 
Třebechovic pod Orebem po Týniště nad Orlicí. 

 

 
 

Obr. 5: Běleč nad Orlicí  
Fig. 5: Běleč nad Orlicí – pinewood 

 

 
 

Obr. 6: Běleč nad Orlicí  
Fig. 6: Běleč nad Orlicí – pinewood 
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Na světlých místech okrajů borů se utváří menší vřesoviště. 

 

 
 

Obr. 7: Běleč nad Orlicí - vřesoviště 
Fig. 7: Běleč nad Orlicí – heathland  in the pinewood 

 
 

 
 

Obr. 8: Běleč nad Orlicí - vřesoviště 
Fig. 8: Běleč nad Orlicí – heathland  in the pinewood 

   
Druhy typické pro brusinkové borové doubravy 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles in the pinewood 
  
AAbbaaxx  ((AAbbaaxx))  oovvaalliiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
AAbbaaxx  ((AAbbaaxx))  ppaarraalllleelleeppiippeedduuss  ((PPiilllleerr  eett  MMiitttteerrppaacchheerr,,  11778833))  
AAmmaarraa  ((CCeelliiaa))  bbrruunnnneeaa  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
CCaallooddrroommiiuuss  ssppiilloottuuss  ((IIlllliiggeerr,,  11779988))  
CCaarraabbuuss  ((AArrcchhiiccaarraabbuuss))  nneemmoorraalliiss  OO..  FF..  MMüülllleerr,,  11776644  
CCaarraabbuuss  ((CCaarraabbuuss))  ggrraannuullaattuuss  LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588  
CCaarraabbuuss  ((EEuuccaarraabbuuss))  aarrvveennssiiss  HHeerrbbsstt,,  11778844  
CCaarraabbuuss  ((CChhaaeettooccaarraabbuuss))  iinnttrriiccaattuuss  LLiinnnnaaeeuuss,,  11776611  
CCaarraabbuuss  ((CChhrryyssooccaarraabbuuss))  aauurroonniitteennss  FFaabbrriicciiuuss,,  11779922  
CCaarraabbuuss  ((MMeeggooddoonnttuuss))  vviioollaacceeuuss  LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588  
CCaarraabbuuss  ((OOrreeooccaarraabbuuss))  ggllaabbrraattuuss  PPaayykkuullll,,  11779900  
CCaarraabbuuss  ((OOrreeooccaarraabbuuss))  hhoorrtteennssiiss  LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588  
CCyycchhrruuss  ((CCyycchhrruuss))  ccaarraabbooiiddeess  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
DDrroommiiuuss  aaggiilliiss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11778877))  
DDrroommiiuuss  sscchhnneeiiddeerrii  CCrroottcchh,,  11887711  
NNoottiioopphhiilluuss  bbiigguuttttaattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777799))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((CChheeppoorruuss))  bbuurrmmeeiisstteerrii  HHeeeerr,,  11883388  
PPtteerroossiicchhuuss  mmeellaannaarriiuuss  ((IIlllliiggeerr,,  11779988))  
PPtteerroossttiicchhuuss  oobblloonnggooppuunnccttaattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11778877))  
PPtteerroossttiicchhuuss  qquuaaddrriiffoovveeoollaattuuss  LLeettzznneerr,,  11885522  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  nniiggrriittaa  ((PPaayykkuull,,  11779900))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((PPllaattyyssmmaa))  nniiggeerr  nniiggeerr  ((SScchhaalllleerr,,  11778833))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((SStteerrooppuuss))  aaeetthhiiooppss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
TTaacchhyyttaa  nnaannaa  ((GGyylllleennhhaall,,11881100)) 

Druhy okrajů lesů a písčitých cest 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles in the sandy forest roads 
  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ccuurrttaa  DDeejjeeaann,,  11882288  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhaanneess))  ddeelleettuumm  AAuuddiinneett--SSeerrvviillllee,,  11882211  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  tteettrraaccoolluumm  SSaayy,,  11883322  
CCaallaatthhuuss  ((NNeeooccaallaatthhuuss))  eerrrraattuuss  ((CC..  RR..  SSaahhllbbeerrgg,,  11882277))  
CCiicciinnddeellaa  ((CCiicciinnddeellaa))  ssyyllvvaattiiccaa  LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588  
CCiicciinnddeellaa  ((CCiicciinnddeellaa))  ssyyllvviiccoollaa  DDeejjeeaann  iinn  LLaattrreeiillllee  eett  DDeejjeeaann,,  11882222  
  
Druhy typické pro vřesoviště 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles in the heathlands of the pinewood  
  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ccuurrttaa  DDeejjeeaann,,  11882288  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ffaammeelliiccaa  ZZiimmmmeerrmmaannnn,,  11883311  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ffaammiilliiaarriiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  sspprreettaa  DDeejjeeaann,,  11883311  
BBrraaddyycceelllluuss  rruuffiiccoolllliiss  ((SStteepphheennss,,  11882288))  
CCaarraabbuuss  ((EEuuccaarraabbuuss))  aarrvveennssiiss  HHeerrbbsstt,,  11778844  
CCyymmiinnddiiss  ((CCyymmiinnddiiss))  aanngguullaarriiss  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
CCyymmiinnddiiss  ((TTaarruulluuss))  vvaappoorraarriioorruumm  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
DDyysscchhiirriiuuss  gglloobboossuuss  ((HHeerrbbsstt,,  11778833))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  llaattuuss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  ttaarrdduuss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
NNoottiioopphhiilluuss  ggeerrmmiinnyyii  FFaauuvveell  iinn  GGrreenniieerr,,  11886633  
PPooeecciilluuss  ((PPooeecciilluuss))  vveerrssiiccoolloorr  ((SSttuurrmm,,  11882244))  
TTrreecchhuuss  qquuaaddrriissttrriiaattuuss  ((SScchhrraannkk,,  11778811)) 

 
 
 

Jilmové doubravy 
 
Na Druhohorních slínových „kopečcích“ na sever od toku Orlice lze nalézt pozůstatky jilmových 

doubrav. Na jižních svazích obnažených činností člověka (náspy železnice a silnice HK-Týniště nad Orlicí) se 
nalézají xerotermní stanoviště s druhotnou teplomilnou vegetací blížící se svou povahou lesostepím. U Nepasic 
byl slín dříve těžen. Kromě remízků v polích a zmíněných slínových kopečků je severní část nad nivou Orlice od 
Hradce Králové až po Třebechovice pod Orebem intenzivně zemědělsky využívána, nebo zastavěna. 
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Obr. 9: Svinárky Dehetník 
Fig. 9: Svinárky Dehetník – Elm-oak wood 

 
 

Obr. 10: Svinárky Dehetník 
Fig. 10: Svinárky Dehetník – secondary forest steppe 

 
Druhy typické pro polní kultury, meze, remízky 
 (Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles in the fields and balks 
  
AAccuuppaallppuuss  ((AAccuuppaallppuuss))  mmeerriiddiiaannuuss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11776677))  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  aaeenneeaa  ((DDee  GGeeeerr,,  11777744))  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ccoonnvveexxiioorr  SStteepphheennss,,  11882288  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  eeuurryynnoottaa  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ffaammiilliiaarriiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  lliittoorreeaa  CC..GG..  TThhoommssoonn,,  11885577  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  mmaakkoollsskkiiii  RRoouubbaall,,  11992233  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ssiimmiillaattaa  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
AAmmaarraa  ((CCuurrttoonnoottuuss))  aauulliiccaa  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
AAnncchhoommeennuuss  ddoorrssaalliiss  ((PPoonnttooppppiiddaann,,  11776633))  
AAnniissooddaaccttyylluuss  ssiiggnnaattuuss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((MMeettaalllliinnaa))  llaammpprrooss  ((HHeerrbbsstt,,  11778844))  
CCaallaatthhuuss  mmeellaannoocceepphhaalluuss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
CCaarraabbuuss  ((TToommooccaarraabbuuss))  ccoonnvveexxuuss  FFaabbrriicciiuuss,,  11777755  
CClliivviinnaa  ffoossssoorr  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  aaffffiinniiss  ((SScchhrraannkk,,  11778811))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  aannxxiiuuss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  ddiissttiinngguueenndduuss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122)) 

HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  ssuubbccyylliinnddrriiccuuss  DDeejjeeaann,,  11882299  
LLoorriicceerraa  ppiilliiccoorrnniiss  ppiilliiccoorrnniiss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777755))  
PPooeecciilluuss  ((PPooeecciilluuss))  ccuupprreeuuss  ccuupprreeuuss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
PPsseeuuddoooopphhoonnuuss  rruuffiippeess  ((DDee  GGeeeerr,,  11777744))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((PPeeddiiuuss))  lloonnggiiccoolllliiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
SSttoommiiss  ppuummiiccaattuuss  ppuummiiccaattuuss  ((PPaannzzeerr,,  11779966))  
TTrreecchhuuss  qquuaaddrriissttrriiaattuuss  ((SScchhrraannkk,,  11778811)) 
 
Slínová stanoviště a jilmové doubravy 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles in the Elm-oak woods and on the marls 
  
BBeemmbbiiddiioonn  ((NNeepphhaa))  iilllliiggeerrii  NNeettoolliittzzkkyy,,  11991144  
BBeemmbbiiddiioonn  mmiilllleerrii  kkuullttii  FFaassssaattii,,  11994422  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPhhyyllaa))  oobbttuussuumm  AAuuddiinneett--SSeerrvviillllee,,  11882211  
EEllaapphhrrooppuuss  ((TTaacchhyyuurraa))  ddiiaabbrraacchhyyss  KKoolleennaattii,,  11884455  
NNoottiioopphhiilluuss  bbiigguuttttaattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777799))  
NNoottiioopphhiilluuss  ppaalluussttrriiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,11881122))  
NNoottiioopphhiilluuss  ppuussiilllluuss  GG..  RR..  WWaatteerrhh..;;  11883333  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((AAddeelloossiiaa))  mmaacceerr  ((MMaarrsshhaamm,,  11880022))  
SSyynnttoommuuss  ffoovveeaattuuss  ((FFoouurrccrrooyy,,  11778855))  
SSyynnttoommuuss  ttrruuccaatteelllluuss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11776611)) 

 
 

Dubohabřiny, bučiny a ostatní typy doubrav 
 

Na některých místech na terasách jsou fragmenty bezkolencových doubrav, černýšových dubohabřin, 
mochnových doubrav řídce i bikových bučin. Zbytky jsou v katastru Bělče nad Orlicí, souvislejší porosty jsou 
v katastru Štěpánovsko a nejrozsáhlejší porosty se rozprostírají od Třebechovic pod Orebem po Týniště nad 
Orlicí. 

 

 
 

Obr. 11: Běleč nad Orlicí – Krytý dub 
Fig. 11: Běleč nad Orlicí – hornbeam-oak wood 

 

 
 

Obr. 12: Štěpánovsko - Suté břehy 
Fig. 12: Štěpánovsko - Suté břehy – hornbeam-oak wood 
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Obr. 13: Běleč nad Orlicí – Krytý dub 
Fig. 13: Běleč nad Orlicí- Krytý dub – hornbeam-oak wood 

 
 

Obr. 14: Běleč nad Orlicí – Krytý dub 
Fig. 14: Běleč nad Orlicí- Krytý dub – hornbeam-oak wood 

 
 

Lesní rybníky 
 
V erozně poddajném materiálu stěrko-písčitých teras 
vytváří potoky údolíčka s četnými meandry slepými 
rameny a bažinami. Hladina potoků povodněmi kolísá. 
Od konce středověku byly na potocích stavěny lesní 
rybníky využívané k chovu ryb a ke kumulaci vody 
pro vodní mlýny. Dnes jsou rybníky využívány 
k chovu ryb, rekreaci a jsou významným ekologickým 
prvkem krajiny. 

 

 
 

Obr. 15: Běleč nad Orlicí – Mlýnský rybník 
Fig. 15: Běleč nad Orlicí- Mlýnský rybník – forest pond 

 
 
Druhy typické pro břehové porosty a rákosiny lesních 
rybníků (Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles on the banks of forest ponds 
  
AAccuuppaallppuuss  ((AAccuuppaallppuuss))  ffllaavviiccoolllliiss  ((SSttuurrmm,,  11882255))  
AAggoonnuumm  dduuffttsscchhmmiiddii  SScchhmmiiddtt,,  11999944  
AAggoonnuumm  vveerrssuuttuumm  SSttuurrmm,,  11882244  
AAggoonnuumm  vviidduuuumm  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
AAmmaarraa  ((ZZeezzeeaa))  pplleebbeejjaa  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
AAnniissooddaaccttyylluuss  bbiinnoottaattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11778877))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  ffeemmoorraattuumm  SSttuurrmm,,  11882255  
EEuurroopphhiilluuss  ffuulliiggiinnoossuuss  ((PPaannzzeerr,,  11880099))  
EEuurroopphhiilluuss  mmiiccaannss  ((NNiikkoollaaii,,  11882222))  
EEuurroopphhiilluuss  tthhoorreeyyii  tthhoorreeyyii  ((DDeejjeeaann,,  11882288)) 

CChhllaaeenniiuuss  ((CChhllaaeenniieelllluuss))  vveessttiittuuss  ((PPaayykkuullll,,  11779900))  
LLaassiioottrreecchhuuss  ddiissccuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779922))  
LLeeiissttuuss  ((LLeeiissttuuss))  tteerrmmiinnaattuuss  ((HHeellllwwiigg  iinn  PPaannzzeerr,,  11779933))  
OOddaaccaanntthhaa  mmeellaannuurraa  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11776677))  
OOooddeess  hheellooppiiooiiddeess  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779922))  
PPaarraaddrroommiiuuss  lloonnggiicceeppss  ((DDeejjeeaann,,  11882288))  
PPaattrroobbuuss  aattrroorruuffuuss  ((SSttrrooeemm,,  11776688))  
PPhhiilloorrhhiizzuuss  ssiiggmmaa  ((RRoossssii,,  11779900))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((AArrgguuttoorr))  vveerrnnaalliiss  ((PPaannzzeerr,,  11779966))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((PPhhoonniiaass))  ddiilliiggeennss  ((SSttuurrmm,,11882244))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((PPhhoonniiaass))  ssttrreennuuuuss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
SStteennoolloopphhuuss  mmiixxttuuss  ((HHeerrbbsstt,,  11778844))  
SStteennoolloopphhuuss  tteeuuttoonnuuss  ((SScchhrraannkk,,  11778811))  
TTrriicchhoocceelllluuss  ppllaacciidduuss  ((GGyylllleennhhaall,,  11882277)) 

 
 
 

Olšiny, inverzní údolí a podmáčené nivní louky 
  

Již zmíněná zaplavovaná údolíčka v okolí potoků jsou porostlá starými olšinami s občasnou příměsí vrb 
a krušin olšových. U některých byl při pokusu o „zkulturnění“ dosázen smrk, který se v těchto studených 
inverzních podmínkách častých vývěrů studené pramenité vody udržel a dotváří jejich překvapivý chladnomilný 
ráz. V těchto místech jsou příznivé podmínky pro uchycení populací podhorských a horských druhů hmyzu 
zanášené do nížin např. v náplavech po řece Orlici. 
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Obr. 16: Běleč nad Orlicí – potok Šanovec 
Fig. 16: Běleč nad Orlicí-stream Šanovec – alder wood 

 
 

 
Na některých místech jsou v nivách potoků bezlesé 
silně podmáčené neobhospodařované louky. Uchycení 
olší brání periodické prudké záplavy prohánějící se 
nivou. 

 
 

Obr. 17: Běleč nad Orlicí – potok Šanovec 
Fig. 17: Běleč nad Orlicí-stream Šanovec – alder wood 

 
 
 

 
 

Obr. 18: Běleč nad Orlicí – Bělečský potok  
Fig. 18: Běleč nad Orlicí-stream Bělečský potok – 

waterlogging bent 
 
 

 
Druhy typické pro lesní mokřady, olšiny a lesní inverzní 
údolí potoků s periodickým kolísáním hladiny povrchové 
i podzemní vody. (Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles in the alder woods and wood swamps  
  
AAggoonnuumm  dduuffttsscchhmmiiddii  SScchhmmiiddtt,,  11999944  
AAggoonnuumm  vveerrssuuttuumm  SSttuurrmm,,  11882244  
AAggoonnuumm  vviidduuuumm  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
AAnntthhrraaccuuss  ccoonnssppuuttuuss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
BBaaddiisstteerr  ((BBaaddiisstteerr))  bbuullllaattuuss  ((SScchhrraannkk,,  11779988))  
BBaaddiisstteerr  ((TTrriimmoorrpphhuuss))  ssooddaalliiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((EEmmpphhaanneess))  mmiinniimmuumm  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779922))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((LLeejjaa))  ooccttoommaaccuullaattuumm  ((GGooeezzee,,  11777777))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPhhiilloocchhtthhuuss))  lluunnuullaattuumm  ((FFoouurrccrrooyy,,  11778855))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((TTrreeppaanneeddoorriiss))  ddoorriiss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
CCaarraabbuuss  ((CCaarraabbuuss))  ggrraannuullaattuuss  LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588  
EEllaapphhrruuss  ((NNeeooeellaapphhrruuss))  ccuupprreeuuss  DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122  
EEuurroopphhiilluuss  ffuulliiggiinnoossuuss  ((PPaannzzeerr,,  11880099))  
EEuurroopphhiilluuss  ggrraacciilliiss  ((SSttuurrmm,,  11882244))  
EEuurroopphhiilluuss  tthhoorreeyyii  tthhoorreeyyii  ((DDeejjeeaann,,  11882288)) 

LLeeiissttuuss  ((LLeeiissttuuss))  tteerrmmiinnaattuuss  ((HHeellllwwiigg  iinn  PPaannzzeerr,,  11779933))  
PPaattrroobbuuss  aattrroorruuffuuss  ((SSttrrooeemm,,  11776688))  
PPllaattyynnuuss  ((BBaatteennuuss))  lliivveennss  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  aanntthhrraacciinnuuss  ((IIlllliiggeerr,,  11779988))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  mmiinnoorr  mmiinnoorr  ((GGyylllleennhhaall,,  11882277))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  nniiggrriittaa  ((PPaayykkuull,,  11779900))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  rrhhaaeettiiccuuss  HHeeeerr,,  11883377  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((PPhhoonniiaass))  oovvooiiddeeuuss  ((SSttuurrmm,,  11882244))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((PPhhoonniiaass))  ssttrreennuuuuss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
SStteennoolloopphhuuss  mmiixxttuuss  ((HHeerrbbsstt,,  11778844)) 
 
„Horské“ a podhorské druhy zaznamenané mimo náplav 
Orlice. (Coleoptera: Carabidae) 
Naturalised  mountain ground beetles  
  
DDrroommiiuuss  ffeenneessttrraattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779944))  
MMoollooppss  ppiicceeuuss  ppiicceeuuss  ((PPaannzzeerr,,  11779933))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((HHaappllooddeerruuss))  uunnccttuullaattuuss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
TTrreecchhuuss  aammpplliiccoolllliiss  ((oojjeeddiinněěllýý  nnáálleezz))  FFaaiirrmmaaiirree,,  11885599  
TTrreecchhuuss  ppiilliisseennssiiss  ssuuddeettiiccuuss  PPaawwlloowwsskkii,,  11997755  
TTrriicchhoottiicchhnnuuss  llaaeevviiccoolllliiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122)) 
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Degradované bezkolencové doubravy, zarůstající paseky, letecká střelnice. 
 

V katastru Bělče nad Orlicí byla do devadesátých let 20 století letecká střelnice. Po opuštění armádou bylo 
území ponecháno na několik let jako studijní plocha. Dnes je již plocha postupně zalesňována. V části 
ponechané svému osudu probíhá přirozená obnova. 

 

 
 

Obr. 19: Běleč nad Orlicí – bývalá střelnice 
Fig. 19: Běleč nad Orlicí- succession on the air shooting-range 
 
 

 
 

Obr. 20: Běleč nad Orlicí – bývalá střelnice 
Fig. 20: Běleč nad Orlicí- succession on the air shooting-range 

 
 

Druhy typické pro zarůstající podmáčené paseky a 
rané sukcesní fáze podmáčených bezlesých ploch na 
písku. 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles on the succession locations 
  
AAccuuppaallppuuss  ((AAccuuppaallppuuss))  ffllaavviiccoolllliiss  ((SSttuurrmm,,  11882255))  
AAggoonnuumm  sseexxppuunnccttaauumm  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
AAggoonnuumm  vveerrssuuttuumm  SSttuurrmm,,  11882244  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ccoommmmuunniiss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  ffaammiilliiaarriiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
AAmmaarraa  ((AAmmaarraa))  sspprreettaa  DDeejjeeaann,,  11883311  
AAmmaarraa  ((ZZeezzeeaa))  pplleebbeejjaa  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((BBeemmbbiiddiioonn))  hhuummeerraallee  SSttuurrmm,,  11882255  
BBeemmbbiiddiioonn  ((LLeejjaa))  aarrttiiccuullaattuumm  SSttuurrmm,,  11882255  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhaanneess))  ddeelleettuumm  AAuuddiinneett--SSeerrvviillllee,,  
11882211 

BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  tteettrraaccoolluumm  SSaayy,,  11883322  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPhhiilloocchhtthhuuss))  bbiigguuttttaattuumm  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777799))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((TTrreeppaanneeddoorriiss))  ddoorriiss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
BBrraaddyycceelllluuss  ccaauuccaassssiiccuuss  ((CChhaauuddooiirr,,  11774466))  
BBrraaddyycceelllluuss  ccssiikkiiii  LLaacczzoo,,  11991122  
BBrraaddyycceelllluuss  hhaarrppaalliinnuuss  ((AAuuddiinneett--SSeerrvviillllee,,  11882211))  
BBrraaddyycceelllluuss  vveerrbbaassccii  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
DDeemmeettrriiaass  ((DDeemmeettrriiaass))  mmoonnoossttiiggmmaa  SSaammoouueellllee,,  11881199  
DDyysscchhiirriiuuss  gglloobboossuuss  ((HHeerrbbsstt,,  11778833))  
NNoottiioopphhiilluuss  bbiigguuttttaattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777799))  
NNoottiioopphhiilluuss  ggeerrmmiinnyyii  FFaauuvveell  iinn  GGrreenniieerr,,  11886633  
PPtteerroossiicchhuuss  mmeellaannaarriiuuss  ((IIlllliiggeerr,,  11779988))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((AArrgguuttoorr))  vveerrnnaalliiss  ((PPaannzzeerr,,  11779966))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  nniiggrriittaa  ((PPaayykkuull,,  11779900))  
TTrriicchhoocceelllluuss  ppllaacciidduuss  ((GGyylllleennhhaall,,  11882277)) 

 
Těžba štěrkopísků, sukcesní stanoviště 

 
Podobně studijně zajímavými plochami jsou i okraje 
činných štěrkopískových lomů se samovolnou sukcesí, 
nebo místa s ranými fázemi zalesnění, které svým 
charakterem imitují váté písky. Zalesněné přirozené váté 
písky se jinak na několika místech mezi Třebechovicemi 
pod Orebem a Pardubicemi nachází, např. přesyp u  
Rokytna (rezervace).  
 
Po těžbě v místech s vysokou spodní vodou vznikají 
písníky. 
 
 

 
 

Obr. 21: Běleč nad Orlicí – Marokánka 
Fig. 21: Běleč nad Orlicí – exploitation of gravel-sand 

terraces, succession 
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Obr. 3: Běleč nad O. „nový“ bělečský písník 
Fig. 3: Běleč nad Orlicí – exploitation of gravel-sand terraces 

 
 

Obr. 22: Běleč nad Orlicí – Marokánka 
Fig. 22: Běleč nad Orlicí – exploitation of gravel-sand terraces 

 
Druhy typické pro sukcesi štěrkopískových lomů 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles on the gravel-sand terraces 
  
AAmmaarraa  ((BBrraaddyyttuuss))  ffuullvvaa  ((OO..  FF..  MMüülllleerr,,11777766))  
AAmmaarraa  ((BBrraaddyyttuuss))  mmaajjuussccuullaa  CChhaauuddooiirr,,11885500  
AAmmaarraa  ((CCeelliiaa))  ccuurrssiittaannss  ZZiimmmmeerrmmaannnn,,11883322  
AAmmaarraa  ((CCeelliiaa))  mmuunniicciippaalliiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,11881122))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  bbrruuxxeelllleennssee  WWeessmmaaeell,,11883355  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  ffeemmoorraattuumm  SSttuurrmm,,11882255  
BBrraaddyycceelllluuss  ccaauuccaassssiiccuuss  ((CChhaauuddooiirr,,  11774466))  
BBrraaddyycceelllluuss  ccssiikkiiii  LLaacczzoo,,  11991122  
BBrraaddyycceelllluuss  hhaarrppaalliinnuuss  ((AAuuddiinneett--SSeerrvviillllee,,  11882211))  
BBrroossccuuss  cceepphhaallootteess  cceepphhaallootteess  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
CCaallaatthhuuss  ((NNeeooccaallaatthhuuss))  eerrrraattuuss  ((CC..  RR..  SSaahhllbbeerrgg,,  11882277))  
CCyymmiinnddiiss  ((CCyymmiinnddiiss))  aanngguullaarriiss  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  aauuttuummnnaalliiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  ffllaavveesscceennss  ((PPiilllleerr  eett  MMiitttteerrppaacchheerr,,  11778833))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  ffrrooeelliicchhiiii  SSttuurrmm,,  11881188  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  hhoonneessttuuss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122)) 

HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  lluutteeiiccoorrnniiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  ssuubbccyylliinnddrriiccuuss  DDeejjeeaann,,  11882299  
HHaarrppaalluuss  ((SSeemmiioopphhoonnuuss))  ssiiggnnaattiiccoorrnniiss    ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
OOlliissttooppuuss  rroottuunnddaattuuss  ((PPaayykkuullll,,  11779988))  
OOpphhoonnuuss  ((MMeettaapphhoonnuuss))  ppuunnccttiicceeppss  SStteepphheennss,,  11882288  
OOpphhoonnuuss  ((MMeettaapphhoonnuuss))  ppuunnccttiiccoolllliiss  ((PPaayykkuullll,,  11779988))  
PPooeecciilluuss  ((PPooeecciilluuss))  vveerrssiiccoolloorr  ((SSttuurrmm,,  11882244))  
SSyynnuucchhuuss  vviivvaalliiss  vviivvaalliiss  ((IIlllliiggeerr,,  11779988))  
TTrriicchhoocceelllluuss  ppllaacciidduuss  ((GGyylllleennhhaall,,  11882277)) 
 
Invazivní druhy na nových vodních plochách 
(Coleoptera: Carabidae) 
Invasions ground beetles on the new sheets 
  
BBeemmbbiiddiioonn  ((BBrraacctteeoonn))  lliittoorraallee  ((OOlliivviieerr,,  11779911))  
DDyysscchhiirriiuuss  aaeenneeuuss  aaeenneeuuss  ((DDeejjeeaann,,  11882255))  
DDyysscchhiirriiuuss  ddiiggiittaattuuss  ((DDeejjeeaann,,  11882255))  
OOmmoopphhrroonn  lliimmbbaattuumm  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777766))  
SStteennoolloopphhuuss  tteeuuttoonnuuss  ((SScchhrraannkk,,  11778811))  
CChhllaaeenniiuuss  ssppoolliiaattuuss  ((RRoossssii,,  11779900)) 

 
 

Niva řeky Orlice 
 

Bezesporu nejvýznamnějším územím dolního Poorličí je niva Orlice v níž se rozkládá stejnojmenný přírodní 
park. Plochou širokou nivou se v přirozených meandrech vine řeka. Spíše by se dalo říci pod nivou, protože 
většinu roku je relativně mělká řeka v korytě ohraničena několikametrovými stěnami přirozených „sutých“ 
štěrkopísčitých břehů. Tokem se střídají sedimentační meandry s rozsáhlými neustále se měnícími písčinami 
s dravými místy toku, kde se řeka přirozeně zakusuje do luk nivy a prodírá si nové cesty už po tisíce let. Neustále 
se měnící tok řeky tak vytváří ostrovy, četná slepá ramena a kličky meandrů. Klidnější pobřežní místa jsou 
zarostlá prastarými vrbovými porosty.  

 
Záplavy Orlice 

 
Periodické kolísání Orlice v mezích toku je učebnicovým příkladem z geografie, ale vše toto je schopna řeka 

překonat jedním velkým přírodním divadlem. Pozoruhodnou téměř každoroční podívanou je jarní či letní 
záplava. Během krátké chvíle když nejsou několikametrové stěny koryta řeky schopny pojmout příval vody 
z krajiny vtrhne záplava do luk nivy a přílivové vlny zastaví přirozený rozliv nad zúžením řeky před Hradcem 
Králové. Niva se tak stane v šíři až dvou kilometrů a délce 5 – 6 km přírodním protipovodňovým poldrem. 
Zhruba dva metry (v korytě cca. 7 m) hluboké povodňové jezero naprosto nezanechává na faunu a flóru žádné 
následky. Přizpůsobení života je obdivuhodné, však tak to tady funguje po odpradávna. Člověk se naštěstí 
přizpůsobil také. Louky s četnými starými soliterními duby prošly ve dvacátém století vývojem. Nejprve se na 
nich páslo, poté optimistické kolektivní zemědělství uvěřilo, že poroučíme větru dešti a flórou bohaté pastviny 
rozoralo na pole. Řeka s optimismem budovatelů udělala rázný konec a tak se využívají jako sečené louky. Ve 
třetím tisíciletí se opět, dle moudrosti předků, začínají některé louky využívat k pastvě koní. Také pokusy o 
regulaci řeky se setkaly s její sílou a tak naštěstí řeka může nespoutaně žít dál svým vlastním životem. 
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Obr. 23: Svinary březen 2005 
Fig. 23: Svinary 3.2005 – Orlice river flood 

 
 
 

 
 

Obr. 25: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 
Fig. 25: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 – Orlice river flood 

 
 
 

 
 

Obr. 27: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 Carabus scheidleri v 
povodni  

Fig. 27: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 – Orlice river flood  
(Carabus scheidleri) 

 

 
 

Obr. 24: Svinary 28.3.2006 
Fig. 24: Svinary 28.3.2006 – Orlice river flood 

 
 
 

 
 

Obr. 26: Malšova Lhota 31.3.2006 
Fig. 26: Malšova Lhota 31.3.2006 – Orlice river flood 

 
 
 

 
 

Obr. 28: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 
Fig. 28: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 – Orlice river flood 
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Obr. 29: Běleč n. Orlicí 8.9.2006 slepá ramena v povodni 
Fig. 29: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 – Orlice river flood 

 
 

 
 

Obr. 30: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 hmyz v povodni  
Fig. 30: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 – Orlice river flood 

 
 

 
 

Obr. 31: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 
Fig. 31: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 – Orlice river flood 

 
 
 

Záplavované louky, pobřežní porosty a slepá ramena 
 

Život na periodicky zaplavovaných loukách se postupně 
přizpůsobil těmto podmínkám, žije zde řada živočichů a 
rostlin, které dokonce podobné podmínky vyžadují, za 
brouky lze zmínit kovaříka Oedostethus 
quadripustulatus (Fabricius, 1792), ostatní jsou schopni 
záplavu přežít v úkrytu, nebo se spasit útěkem na 
vyvýšená místa. Menší záplavy vytváří hromadné 
tlačenice na keřích, vysokých trsech kytek a na 
vyvýšených místech v okolí soliterních dubů a 
pobřežních stromů. Na loukách lze zaznamenat 
vyloženě luční, nebo polní druhy střevlíkovitých 
brouků. V místech s periodickými tůněmi a slepými 
rameny, nepravidelně napájenými podzemní, nebo 
záplavovou vodou řeky Orlice pulzuje spektrum a 
množství druhů dle neustále se měnících podmínek 
pobřežního pásma.  
 
 
 

 
 

Obr. 32: Svinary 8.9.2006 
Fig. 32: Svinary 8.9.2006 – Orlice river flood 
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Obr. 33: Běleč nad Orlicí 8.9.2006  
Fig. 33: Běleč nad Orlicí 8.9.2006 - grassland near Orlice 

river. 
 
 

 
 

Obr. 35: Běleč nad O. slepé rameno Orlice 
Fig. 35: Běleč nad Orlicí – cutoff of Orlice river 

 
 
 

 
 

Obr. 37: Běleč nad O. slepé rameno Orlice 
Fig. 37: Běleč nad Orlicí – cutoff of Orlice river 

 

 
 

Obr. 34: Svinary 8.9.2006 
Fig. 34: Svinary 8.9.2006 - grassland near Orlice river. 

 
 
 

 
 

Obr. 36: Běleč nad O. slepé rameno Orlice 
Fig. 36: Běleč nad Orlicí – cutoff of Orlice river 

 
 

 

 
 

Obr. 38: Běleč nad O. slepé rameno Orlice 
Fig. 38: Běleč nad Orlicí – cutoff of Orlice river 
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Druhy typické pro louky a vrbové porosty břehů řeky 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles on the salix banks of the Orlice river and 
grasslands. 
  
AAmmaarraa  ((BBrraaddyyttuuss))  ccoonnssuullaarriiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,11881122))    
AAmmaarraa  ((CCeelliiaa))  ccuurrssiittaannss ZZiimmmmeerrmmaannnn,,11883322  
AAmmaarraa  ((CCeelliiaa))  bbiiffrroonnss  ((GGyylllleennhhaall,,11881100))  
AAmmaarraa  ((PPeerrccoossiiaa))  eeqquueessttrriiss  eeqquueessttrriiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
AAmmaarraa  ((ZZeezzeeaa))  pplleebbeejjaa  ((GGyylllleennhhaall,,  11881100))  
AAnncchhoommeennuuss  ddoorrssaalliiss  ((PPoonnttooppppiiddaann,,  11776633))  
CClliivviinnaa  ccoollllaarriiss  ((HHeerrbbsstt,,  11778844))  
CClliivviinnaa  ffoossssoorr  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
DDiicchheeiirroottrriicchhuuss  rruuffiitthhoorraaxx  ((CC..  RR..  SSaahhllbbeerrgg,,  11882277))  
DDrroommiiuuss  aaggiilliiss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11778877))  
DDrroommiiuuss  qquuaaddrriimmaaccuullaattuuss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  ssoolliittaarriiss  DDeejjeeaann,,  11882299  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  aaffffiinniiss  ((SScchhrraannkk,,  11778811))  
HHaarrppaalluuss  ((HHaarrppaalluuss))  aannxxiiuuss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
HHaarrppaalluuss  ((SSeemmiioopphhoonnuuss))  ssiiggnnaattiiccoorrnniiss  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
PPaannaaggaaeeuuss  bbiippuussttuullaattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777755))  
PPaannaaggaaeeuuss  ccrruuxxmmaajjoorr  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
PPaarraaddrroommiiuuss  lloonnggiicceeppss  ((DDeejjeeaann,,  11882288))  
PPhhiilloorrhhiizzuuss  ssiiggmmaa  ((RRoossssii,,  11779900))  
PPooeecciilluuss  ((PPooeecciilluuss))  lleeppiidduuss  lleeppiidduuss  ((LLeesskkee,,  11778855))  
PPooeecciilluuss  ((PPooeecciilluuss))  vveerrssiiccoolloorr  ((SSttuurrmm,,  11882244))  
PPsseeuuddoooopphhoonnuuss  rruuffiippeess  ((DDee  GGeeeerr,,  11777744))  
PPtteerroossttiicchhuuss  mmeellaannaarriiuuss  mmeellaannaarriiuuss  ((IIlllliiggeerr,,  11779988))  
TTrreecchhoobblleemmuuss  mmiiccrrooss  ((HHeerrbbsstt,,  11778844))  
 
 
 

Druhy břehů a mokřin slepých ramen 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles by the cutoff of Orlice river  
  
AAccuuppaallppuuss  ((AAccuuppaallppuuss))  dduubbiiuuss  SScchhiillsskkyy,,  11888888  
AAccuuppaallppuuss  ((AAccuuppaallppuuss))  eexxiigguuuuss  DDeejjeeaann,,  11882299  
AAggoonnuumm  mmaarrggiinnaattuumm  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
AAnniissooddaaccttyylluuss  bbiinnoottaattuuss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11778877))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((EEmmpphhaanneess))  mmiinniimmuumm  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779922))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((EEuuppeetteeddrroommuuss))  ddeenntteelllluumm  AAuuddiinneett--SSeerrvviillllee,,  11882211  
BBeemmbbiiddiioonn  ((LLeejjaa))  ooccttoommaaccuullaattuumm  ((GGooeezzee,,  11777777))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((NNoottaapphhuuss))  oobblliiqquuuumm  SSttuurrmm,,  11882255  
BBeemmbbiiddiioonn  sseemmiippuunnccttaattuumm  ((DDoonnoovvaann,,  11880066))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((NNoottaapphhuuss))  vvaarriiuumm  ((OOlliivviieerr,,  11779955))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPhhiilloocchhtthhuuss))  gguuttttuullaa  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779922))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPhhiilloocchhtthhuuss))  lluunnuullaattuumm  ((FFoouurrccrrooyy,,  11778855))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((TTrreeppaanneeddoorriiss))  ddoorriiss  ((PPaannzzeerr,,  11779977))  
BBlleetthhiissaa  mmuullttiippuunnccttaattaa  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
CClliivviinnaa  ccoollllaarriiss  ((HHeerrbbsstt,,  11778844))  
DDyysscchhiirriiuuss  aaeenneeuuss  aaeenneeuuss  ((DDeejjeeaann,,  11882255))  
EEuurroopphhiilluuss  ffuulliiggiinnoossuuss  ((PPaannzzeerr,,  11880099))  
EEuurroopphhiilluuss  ggrraacciilliiss  ((SSttuurrmm,,  11882244))  
EEuurroopphhiilluuss  mmiiccaannss  ((NNiikkoollaaii,,  11882222))  
OOooddeess  hheellooppiiooiiddeess  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779922))  
PPaattrroobbuuss  aattrroorruuffuuss  ((SSttrrooeemm,,  11776688))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  aanntthhrraacciinnuuss  aanntthhrraacciinnuuss  ((IIlllliiggeerr,,  11779988))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  ggrraacciilliiss  ggrraacciilliiss  ((DDeejjeeaann,,  11882288))  
PPtteerroossttiicchhuuss  ((MMeellaanniiuuss))  mmiinnoorr  mmiinnoorr  ((GGyylllleennhhaall,,  11882277))  
SStteennoolloopphhuuss  mmiixxttuuss  ((HHeerrbbsstt,,  11778844)) 

 
Meandry řeky 

 
Dolní Poorličí je již jedním z mála míst ve střední Evropě, kde se přirozeně klikatí záhyby meandrů dolního 

toku řeky. Sedimentační místa s rozsáhlými neustále se měnícími písčinami se střídají se zátočinami sutých až 
několik metrů vysokými písčitých břehů. Poklidně se vlnící řeka se dešťovým přívalem několikrát v roce změní 
v dravý tok, který ukusuje mocné části písčitých břehů, aby je na jiném místě vytvaroval v rozsáhlé písčiny. 
V toku se střídají bystřejší rovné úseky, meandry s neustále se měnícími písčinami a klidné úseky s rozeklanými 
starými vrbami na březích. 

 
 

 
 

Obr. 39: Běleč nad Orlicí – meandry Orlice  
Fig. 39: Běleč nad Orlicí – meander of Orlice river 

 
 

 
 

 
 

Obr. 40: Běleč nad Orlicí suté břehy  
Fig. 40: Běleč nad Orlicí – vertical banks and landes of the 

Orlice river 
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Obr. 41: Běleč nad O.-meandry Orlice   
Fig. 41: Běleč nad Orlicí – meander of the Orlice river 

 

 
 

Obr. 42: Běleč nad Orlicí - písčiny po povodni  
Fig. 42: Běleč nad Orlicí – landes of the Orlice river on 

the flood 
   

 
 

 
 

Obr. 43: Běleč nad Orlicí - suté břehy po povodni 
Fig. 43: Běleč nad Orlicí – vertical banks of the Orlice river on the flood 

 
 
 
 

 
 
Druhy typické pro písčiny řeky Orlice 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles on the landes of the Orlice river 
  
BBeemmbbiiddiioonn  ((BBrraacctteeoonn))  lliittoorraallee  ((OOlliivviieerr,,  11779911))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((OOccyyddrroommuuss))  mmooddeessttuumm  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11880011))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((OOccyyddrroommuuss))  ddeeccoorruumm  ddeeccoorruumm  ((ZZeennkkeerr  iinn  PPaannzzeerr,,  
11880011))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  bbrruuxxeelllleennssee  WWeessmmaaeell,,  11883355  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  ffoorraammiinnoossuumm  SSttuurrmm,,  11882255  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  tteessttaacceeuumm  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  tteettrraaccoolluumm  tteettrraaccoolluumm  SSaayy,,  11882233  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPrriinncciiddiiuumm))  ppuunnccttuullaattuumm  ppuunnccttuullaattuumm  DDrraappiieezz,,  
11882200  
CCiicciinnddeellaa  ((CCiicciinnddeellaa))  hhyybbrriiddaa  hhyybbrriiddaa  LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588  
DDyysscchhiirriiuuss  aaggnnaattuuss  MMoottsscchhuullsskkyy,,  11884444  
DDyysscchhiirriiuuss  ddiiggiittaattuuss  ((DDeejjeeaann,,  11882255))  
DDyysscchhiirriiuuss  nniittiidduuss  nniittiidduuss  ((DDeejjeeaann,,  11882255))    
  
  

  
  
DDyysscchhiirriiuuss  ppoolliittuuss  ppoolliittuuss  ((DDeejjeeaann,,  11882255))  
DDyysscchhiirriiuuss  ttrriissttiiss  SStteepphheennss,,  11882277  
TTaacchhyyuurraa  ddiiaabbrraacchhyyss  KKoolleennaattii,,  11884455  
EEllaapphhrruuss  ((EEllaapphhrrootteerruuss))  aauurreeuuss  aauurreeuuss  PPhh..  MMüülllleerr,,  11882211  
EEllaapphhrruuss  ((EEllaapphhrruuss))  rriippaarriiuuss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  
CChhllaaeenniiuuss  ((CChhllaaeenniieelllluuss))  nniiggrriiccoorrnniiss  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11778877))  
LLiioonnyycchhuuss  qquuaaddrriilllluumm  ((DDuuffttsscchhmmiidd,,  11881122))  
OOmmoopphhrroonn  lliimmbbaattuumm  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11777766))  
PPaarraanncchhuuss  aallbbiippeess  ((FFaabbrriicciiuuss,,  11779966))  
TTaacchhyyss  ((PPaarraattaacchhyyss))  mmiiccrrooss  ((FFiisscchheerr  vvoonn  WWaallddhh..,,11882288))  
PPeerriilleeppttuuss  aarreeoollaattuuss  ((CCrreeuuttzzeerr,,  11779999))  
SStteennoolloopphhuuss  sskkrriimmsshhiirraannuuss  ((SStteepphheennss,,  11882288))  
SStteennoolloopphhuuss  tteeuuttoonnuuss  ((SScchhrraannkk,,  11778811))  
 
Typický druh sutých břehů 
(Coleoptera: Carabidae) 
Ground beetles on the vertical banks of Orlice river 
  
BBeemmbbiiddiioonn  ((PPeerryypphhuuss))  fflluuvviiaattiillee  DDeejjeeaann,,  11883311 
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Závěr 
 

Dolní Poorličí bezesporu zasluhuje status území NATURA, protože je již ve střední Evropě řídkým 
příkladem neregulovaného dolního toku větší řeky. Uspokojivé procento reliktních druhů, zejména vysoké 
procento adaptabilních druhů a nízké zastoupení eurytopních druhů dokládá silnou přírodní zachovalost oblasti. 
Výjimečnost území dokladuje nejen přítomnost řady jinak v Čechách vzácných druhů střevlíčků, ale především 
síla jejich hojných populací. Za zmínku stojí např. po celém toku na písčinách hojný Bembidion (Bracteon) 
litorale (Olivier, 1791), který je spolu s ostatními druhy podrodu Bracteon zapsán v červené knize živočichů ČR. 
Druhy podrodu Bracteon jsou považováni za indikátory původnosti toku. Podobně v dolním Poorličí žije řada 
jinde vzácných zajímavých Coleopter. 
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