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Abstract. The knowledge on beetles (Coleoptera) of the Řičej hill is summarised in the paper. The locality belongs to 
the geographical unit called Branžovský hvozd (deep forest) situated in western Bohemia. Most of this area is cove-
red with relatively well preserved deciduous forests. A part of the locality Řičej – the Bělýšov Nature Reserve – was 
established in 1955 for the protection of forest habitats with a grove vegetation. In 2012–2014, a research focused on 
beetle communities was carried out in the nature reserve and its wide surroundings. Together with the records published 
from the locality in the past and with the vouchers found in some older collections, the total number of beetle species 
is 726, of which the xylophagous, saproxylic and mycetophilous species are the most valuable. Altogether 83 protected, 
threatened or faunistically interesting species are shortly commented concerning their bionomy, ecology and the occu-
rrence in the Czech Republic and western Bohemia. The most interesting records are those of Chonostropheus tristis 
(Fabricius, 1794), Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847), Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846, Hallomenus 
axillaris (Illiger, 1807), Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835), Kyklioacalles roboris (Curtis, 1834), Leioderes kollari 
L. Redtenbacher, 1848, Ochina latreillii (Bonelli, 1812), Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767), Saperda octopun-
ctata (Scopoli, 1772) and Synchita variegata Hellwig, 1792. The finding of Coxelus pictus (Sturm, 1807) represents its 
confirmed occurrence in Bohemia.
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ÚVOD

Západní Čechy jsou z pohledu přírodovědce atraktiv-
ní především díky pohraničním hřebenům Šumavy, 
Českého lesa a Krušných hor. Vnitrozemí, přísluše-
jící s výjimkou nejvyšších poloh Slavkovského lesa 
a Doupovských hor vesměs k mezofytiku, je územím 
na výjimečné přírodní hodnoty chudším a jen lokál-
ně vybočujícím z běžných přírodních poměrů obdob-
ných poloh České republiky. Dobře to dokládají i pří-
rodovědecké aktivity, které jsou pro toto vnitrozemí 
takřka výlučně dílem regionálních přírodovědců, za-
tímco „přespolní“ se tu vyskytují jen zřídka. Jednou 
ze zajímavých oblastí západočeského mezofytika je 
lesnatá vrchovina západně od města Klatovy, nazý-
vaná Branžovský hvozd. Výjimečnost této oblasti 
v rámci západních Čech spočívá v plošně rozsáhlém 
výskytu listnatých lesů dubového a bukového stupně, 
které mají na řadě lokalit zcela přírodní charakter, 
včetně přechodů k pralesovitým partiím. Od třicátých 
let 20. století tu postupně vzniklo několik chráněných 
území na ochranu zachovalých lesů, většinou i s bo-
hatou hájovou květenou (1933 – PR Herštýn, 1955 

– PR Bělč, PR Bělýšov, PP Hora a PR Jezvinec) 
nebo s výskytem tisu červeného (1933 – PR Netřeb). 
Především vrch Řičej s přírodní rezervací Bělýšov 
lákal odedávna regionální přírodovědce včetně ento-
mologů k návštěvám, které vedly k získání množství 
údajů. Naprostá většina z nich však nikdy nebyla 
publikačně zhodnocena. Také tato skutečnost vedla 
k rozhodnutí vedení Západočeské pobočky České 
společnosti entomologické iniciovat tříletý inven-
tarizační průzkum přírodní rezervace i jejího okolí 
a následně všechny historické i recentní poznatky 
o fauně brouků (Coleoptera) této zajímavé lokality 
shromáždit a zveřejnit. 
Inventarizační průzkum v rezervaci a jejím oko-
lí proběhl v letech 2012–2014 na základě výjimky 
č. j. ŽP/2947/12, vydané KÚ Plzeňského kraje.

POPIS ÚZEMÍ A PŘÍRODNÍ POMĚRY

Celý vrch je společně se sousedními kopci Tuhošť, 
Běleč a Doubrava součástí EVL Švihovské hvozdy. 
V jeho jižní části se nachází přírodní rezervace Bě-
lýšov, jejíž rozloha je 11,37 ha. Rezervace je tvořena 
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třemi samostatnými částmi v polohách 475–675 m 
n. m. Rezervace byla v roce 1955 zřízena na ochranu 
mozaiky doubrav, dubohabřin a suťových lesů s tep-
lomilnou květenou (Zahradnický & Mackovčin 
2004).

Abiotické poměry

Vrch Řičej leží na severovýchodním okraji Bran-
žovského hvozdu. Ten zaujímá nejvyšší jižní část 
Švihovské pahoraktiny, zvanou Korábská vrchovi-
na, a východní část Všerubské vrchoviny (Obr. 1). 
Rozloha území je necelých 300 km2. Nadmořská 
výška nejvyšších vrchů Branžovského hvozdu pře-
sahuje na více kótách 700 m, nejvyšším vrcholem je 
Koráb (773 m n. m.). Masiv Řičeje, který je situo-
ván do pole 6545 faunistického siťového mapování 
(Pruner & Míka 1996), je tvořen výrazným, téměř 
3 km dlouhým hřbetem, který po většině délky pře-
sahuje 600 m n. m. a je orientovaný od jihozápadu 
k severovýchodu (Obr. 2). Má několik nevýrazných 
vrcholů, z nichž nejvyšší Řičej dosahuje 697 m n. m., 
na jihu situovaný Bělýšov pak 652 m n. m. Geologic-
ky je vystavěn z proterozoických metabazaltů (spili-
ty), pouze hřebenová část je tvořena pararulami s lo-
kálně prostupujícími amfibolity (zdroj: http://www.

geologicke-mapy.cz/, navštíveno 31.3.2018). Všech-
ny druhy hornin často vystupují na povrch v podo-
bě sutí a skalek, nejvíce na hřebenu a na prudších 
úbočích. 
Podle klasifikace z Atlasu podnebí Česka (Tolasz 
2007) spadá lokalita do okrsku s mírně teplým 
a mírně suchým klimatem, s průměrnou roční tep-
lotou 7–8 °C a průměrnými ročními srážkami okolo 
600 mm.

Biota

Území spadá do fytogeografického okresu Branžov-
ský hvozd. Vrch je téměř souvisle zalesněný, větší 
luční plochy se nacházejí jen po obvodu při úpatí. 
Lesy jsou v naprosté převaze listnaté, lokálně s pří-
měsí jedle (Abies alba) a borovice (Pinus sylvestris), 
pouze výjimečně (jihozápadní úbočí) se vyskytují 
plošně nevelké monokultury smrku (Picea abies). 
Z dřevin dominují dub zimní (Quercus petraea), 
habr (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor 
mléč (A. platanoides) a lípa srdčitá (Tilia cordata), 
vzácný není ani jilm horský (Ulmus glabra). Lesy 
na východních a severních svazích jsou tvořeny 
hlavně bukem lesním (Fagus sylvatica). Fytoceno-

Obr. 1. Branžovský hvozd. Vrchovina situovaná mezi městy Kdyně, Švihov a Klatovy. Poloha vrchu Řičej se nachází 
v červené elipse. (Mapový podklad: https://mapy.cz/zemepisna/, navštíveno 31.3.2018).
Fig. 1. Branžovský hvozd. Highlands located among the towns of Kdyně, Švihov and Klatovy. The location of the Řičej 
hill is depicted in the red ellipse. (Map base: https://mapy.cz/zemepisna/, visited 31.3.2018).
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logicky patří lesní porosty na jižně orientovaných 
svazích do černýšových dubohabřin (Melampyro 
nemorosi-Carpinetum) a břekových doubrav (Sorbo 
terminali-Quercetum), vrcholové partie k habrovým 
javořinám (Aceri-Carpinetum) a porosty na drolinách 
a balvanitých východních svazích do bažankových 
jasenin (Mercuriali-Fraxinetum). V podrostu lesů se 
uplatňuje celá řada cenných hájových a teplomilných 
druhů rostlin, např. Anemone ranunculoides, Anthe-
ricum liliago, Clinopodium vulgare, Corydalis cava, 
Daphne mezereum, Digitalis grandiflora, Hepatica 
nobilis, Inula conyza, Platanthera bifolia, Polygala 
chamaebuxus, Trifolium alpestre, Vicia pisiformis, 
Vincetoxicum hirundinaria (Zahradnický & Mac-
kovčin 2004; vlastní poznatky autorů).
Výjimečnou zachovalost lesních porostů dokumentu-
je zařazení lokality „Bělýšov“ do databáze přírodních 
lesů České republiky, kde v kategorii Les přírodní je 
evidováno 13,36 ha porostů (převážně zahrnutých 
do PR) a dalších 117,95 ha je pak vedeno v kategorii 
Les přírodě blízký (VÚKOZ 2005–2018).

HISTORIE ENTOMOLOGICKÝCH 
AKTIVIT NA ŘIČEJI

Počátky entomologických průzkumů na vrchu Řičeji 
spadají do přelomu 19. a 20. století, kdy se tu faunou 
brouků zabýval ve svých studentských letech chu-
denický rodák J. Roubal. Ze svých poznatků z prů-
zkumů v okolí rodné obce, které zahrnovalo i vrch 
Řičej, plánoval publikovat rozsáhlejší monografii, 
kterou ale vzhledem k jeho dalším životním etapám 
nedokončil. Publikovat stačil jen úvodní práci, kte-
rá seznamuje s přírodními podmínkami Chudenicka 
a čtyři krátká pokračování, kde zaznamenal druhy če-
ledí Carabidae, Dytiscidae a Staphylinidae (Roubal 
1915, 1916, 1917, 1918, 1924). Na ostatní skupiny 
brouků už bohužel později nedošlo.
V období po 2. světové válce působil po několik 
desetiletí na lokalitě klatovský entomolog A. Selten-

hofer. Osud jeho sbírky je neznámý, řada údajů se 
ale zachovala díky přírodovědecké studii o přírod-
ní rezervaci Bělýšov, kterou v sedmdesátých letech 
20. století připravila tehdejší Státní ochrana přírody, 
a kde entomologická část studie je založena právě 
na údajích poskytnutých A. Seltenhoferem (Rejnek 
1977).
V posledním půlstoletí byl pak vrch Řičej cílem ná-
vštěv především silné generace klatovských entomo-
logů 70.–90. let (R. Fencl, Z. Hosnedl, F. Kantner, 
S. König, A. Sieber). Množství jejich nálezů i recent-
ních nálezů dalších entomologů však zůstalo v na-
prosté většině nezhodnoceno, s výjimkou několika 
jednotlivých údajů, roztroušených v převážně fauni-
stické entomologické literatuře (např. Fencl 1984, 
Sláma 1998, Benedikt et al. 2010, Šíma & Kejval 
2013, Kejval 2014, Krátký 2015, Týr 2016). Jejich 
sbírky jsou dnes obtížně dostupné. Pro účely této pu-
blikace byla ale zpracována soukromá sbírka druhého 
z autorů a částečně také sbírka F. Kantnera (České 
Budějovice).

METODIKA 

Zdroje dat

Základem pro koleopterologické vyhodnocení před-
mětného území jsou výsledky průzkumu, který zde 
proběhl v letech 2012–2014. Kromě autorů byli průz-
kumem pověřeni Z. Kejval (Domažlice), P. Kresl 
(Spůle) a J. Lahoda (Chrastavice). Příležitostně 
se jej zúčastnili také další členové ČSE, přizvaní 
k terénním pracím v rámci společensko-odborných 
akcí, pořádaných v uvedených letech Západočeskou 
pobočkou ČSE v nedalekých Chudenicích. Výsled-
ky průzkumu byly shrnuty v závěrečné zprávě při-
pravené pro Krajský úřad Plzeňského kraje (Bene-
dikt 2015). Další údaje byly získány ze soukromých 
sbírek entomologů, kteří v území působili v období 
1976–2017, přičemž hlavním zdrojem dat byla 
v tomto případě sbírka druhého z autorů. Přehled 
sbírek, využitých pro tuto práci, je uvedený na konci 
kapitoly. 
Seznam druhů je doplněn také o dostupné pu-
blikované údaje, kde hlavním a mimořádně cenným 
příspěvkem z hlediska porovnání historické a re-
centně zjištěné skladby jsou už zmíněné publikace 
Roubala (1915, 1916, 1917, 1918, 1924). Údaje 
z těchto prací byly ale do této publikace převzaty jen 
v případech, kde je v údaji ke druhu přímo zmíněna 
lokalita Řičej nebo Bělýšov. Pro účely vyhodnocení 
fauny řádu Coleoptera lokality byly rovněž využity 
i jednotlivé údaje roztroušené v dalších publikacích 
(Fencl 1984, Sláma 1998, Zahradnický & Mac-
kovčin 2004, Benedikt et al. 2010, Šíma & Kejval 
2013, Kejval 2014, Krátký 2015, Mertlik 2016, 

Obr. 2. Vrch Řičej. Fotografováno od zámku Lázeň. Foto: 
S. Benedikt.
Fig. 2. The Řičej hill. Photo taken from the Lázeň castle. 
Photo: S. Benedikt.
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Týr 2016) a údaje z výše zmíněné přírodovědecké 
studie Státní ochrany přírody (Rejnek 1977).
Systém a nomenklatura řádu Coleoptera byly zpra-
covány podle katalogu palearktických brouků (Löbl 
& Smetana 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2013).
Hodnocení ohroženosti druhů bylo převzato z aktuál-
ně vydaného Červeného seznamu ohrožených druhů 
ČR – Bezobratlí (Hejda et al. 2017).

Metodika terénních prací a zpracování materiálu 
v rámci průzkumu v letech 2012–2014

Průzkum se zaměřil na území přírodní rezervace 
a její blízké okolí v jižní části masivu, včetně luč-
ních stanovišť při úpatí kopce. Byl prováděn indivi-
duálním vyhledáváním a všemi základními sběrací-
mi metodami kvantitativního charakteru – smykem 
trav a bylin, oklepem keřů, stromů a vyšších bylin, 
prosevem detritu. Zemní ani jiné typy pastí nebyly 
v rámci průzkumu využity. Terénní práce proběhly 
během 22 krátkodobých návštěv lokality, ve všech 
třech letech v období od března/dubna do srpna. 
Část materiálu byla determinována již na lokalitě, 
zapsána do terénního deníku a vrácena zpět do pří-
rody. Na determinacích dokladového materiálu se 
kromě autorů a ostatních pověřených zpracovatelů 
(viz výše) i přizvaných účastníků průzkumu podíleli 
také specialisté na některé čeledi: P. Boža (Olomouc) 

– Chrysomelidae: Alticinae; L. Ernest (Nymburk) – 
Cryptophagidae; J. Jelínek (Praha) – Kateretidae, Ni-
tidulidae; P. Průdek (Brno) – Cucujoidea; J. Růžička 
(Praha) – Leiodidae; M. Schülke (Berlin) – Staphyli-
nidae: Tachyporinae; P. Zahradník (Praha) – Ptinidae.
Průzkum byl prováděn jak v samotné PR, tak i v je-
jím okolí, celkem na třech rozlišených lokalitách 
(Obr. 3):
1. Slatina: Bělýšov, PR – představuje vlastní rezerva-
ci dělenou do třech izolovaných ploch; dále lokalita 
B1 (Obr. 4).
2. Slatina: Bělýšov, lesní okolí PR – zahrnuje ostatní 
lesní plochy v jihozápadní části vrchu Řičej, tvořené 
listnatými a smíšenými porosty s převahou Quer-
cus spp. a vtroušenými Acer pseudoplatanus, Fagus 
sylvatica, Fraxinus excelsior, Tilia spp. a lokálně 
i Abies alba; dále lokalita B2 (Obr. 5).
3. Slatina: Bělýšov, nelesní okolí PR (okraje lesa, 
meze, louky) – zahrnuje nelesní plochy na jihozá-
padním až jižním úpatí vrchu Bělýšov v okolí obcí 
Slatina a Balkovy. Tato lokalita nezahrnuje vodní 
toky ani jejich nivy; dále lokalita B3.

Seznam sběratelů, determinátorů a sbírek

(Příjmení, jméno, bydliště, zkratka v textu)
Benedikt Stanislav, Plzeň (BS)
Benedikt Václav, Plzeň (BV)
Čížek Petr, Žamberk (CP)

Obr. 3. Rozlišené lokality v jihozápadní části vrchu Řičej. (Mapový podklad: https://mapy.cz/turisticka/, navštíveno 
31.3.2018).
Fig. 3. Localities differentiated in the southwestern part of the Řičej hill. (Map base: https://mapy.cz/turisticka/, visited 
31.3.2018).



11

Kejval Zbyněk, Domažlice (KZ)
Krátký Jiří, Hradec Králové (KJ)
Kresl Petr, Spůle (KP)
Lahoda Jiří, Chrastavice (LJ)
Ouda Michal, Plasy (OM)
Prokop Jiří, Chodov (PR)
Průdek Pavel, Brno (PP)
Schön Karel, Litvínov (SK)
Schülke Michael, Berlin (SM)
Sieber Arnošt, Klatovy (SA)
Stejskal Robert, Znojmo (SR)
Týr Václav, Žihle (TV)
†Urban Stanislav (US)

Zkratky ostatní

coll. – sbírka, det. – determinoval, env. – okolí, ex. 
– exemplář(-e), lgt. – sbíral, observ. – pozoroval, 
EVL – evropsky významná lokalita, NPP – národní 
přírodní památka, NPR – národní přírodní rezervace, 
PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, ČR 
– Česká republika

VÝSLEDKY A DISKUZE

Území vrchu Řičej je podobně jako několik dalších 
lokalit v Branžovském hvozdu ostrovem vysoké bio-
diverzity v historické zemědělské krajině. V rámci 
tříletého inventarizačního průzkumu PR Bělýšov 
a jejího okolí, při kterém byl zpracován materiál 
v počtu asi 3 200 exemplářů brouků, bylo na lokalitě 
identifikováno 524 druhů. Další dokladovaný ma-
teriál z výše uvedených sbírek přinesl do seznamu 
dalších 124 druhů, a konečně excerpce literatury jej 
rozšířila o dalších 78 druhů. Celkový počet historic-
ky i recentně zjištěných taxonů na území vrchu Ři-
čej tak představuje číslo 726. Jejich úplný přehled je 
uveden ve speciální kapitole níže. Ve výčtu druhů je 
zastoupeno 61 čeledí. Nejvyšší počty druhů patří če-
ledím Carabidae, Curculionidae a Staphylinidae, což 
koresponduje s druhovým bohatstvím těchto čeledí 
v České republice (Tab. 1).
Celkový ráz společenstev řádu Coleoptera na území 
vrchu Řičej je pahorkatinový až podhorský, středo-
evropský, zajímavý přítomností některých alpských 
a západoevropských druhů na východním, resp. se-
verním okraji jejich areálu (viz dále). Ve skladbě 
společenstva řádu Coleoptera je cenný vysoký podíl 
druhů vázaných na zachovalé zbytky přirozených 
listnatých lesů nižších až středních poloh. Sem patří 
především xylofágní nebo obecně arborikolní druhy, 
známé v západních Čechách jen lokálně a vzácně: 
tesaříci Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790), Gram-
moptera abdominalis (Stephens, 1831), Leioderes 
kollari L. Redtenbacher, 1848, Mesosa nebulosa 
(Fabricius, 1781), Oplosia cinerea (Mulsant, 1839), 
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767), Saperda 
octopunctata (Scopoli, 1772), Stictoleptura s. scu-
tellata (Fabricius, 1781), krasci Agrilus g. graminis 
Kiesenwetter, 1857, Lamprodila r. rutilans (Fab-
ricius, 1777), nosatci Bradybatus fallax Gerstäc-
ker, 1860, Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794) 
a Kyklioacalles roboris (Curtis, 1834), kovaříci 
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767), Crepido-
phorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) a Hypoganus 
inunctus (Lacordaire, 1835), dřevomil Eucnemis ca-
pucina Ahrens, 1812, stehenáči Ischnomera c. cine-
rascens (Pandellé, 1867) a I. sangunicollis (Fabrici-
us, 1787), červotoč Ochina latreillii (Bonelli, 1812), 
lenec Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) a další 
druhy. Zajímavá je přítomnost tesaříka Pogonocherus 
ovatus (Goeze, 1777) s vazbou na zřejmě přirozený 
výskyt jedle bělokoré (Abies alba). Poměrně boha-
tá je na západočeské poměry také fauna mycetofil-
ních a saprofilních druhů, které jsou vázány na různé 
druhy hub či mycéliem napadené mrtvé a odumíra-
jící dřevo, kterého je především na území přírodní 
rezervace dostatek i přes svévolný odvoz popada-

Obr. 5. Lipová doubrava na jihovýchodním svahu mimo 
chráněné území. Foto: J. Raisová.
Fig. 5. Lime-oak forest on the southeastern slope outside 
the protected area. Photo: J. Raisová.

Obr. 4. PR Bělýšov. Pralesovité porosty v okolí jižního 
vrcholu. Foto: J. Raisová.
Fig. 4. Bělýšov NR. Primeval forest around the southern 
top. Photo: J. Raisová.
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ných kmenů, který byl v rámci průzkumu na lokalitě 
PR zaznamenán. V tomto výčtu jsou nejzajímavější-
mi pýchavkovníci Endomychus coccineus (Linnaeus, 
1758) a Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792), zá-
stupci čeledi Mycetophagidae – Mycetophagus d. de-
cempunctatus Fabricius, 1801 a M. fulvicollis Fab-
ricius, 1792, drabčíci Euryusa castanoptera Kraatz, 
1856 a Mycetoporus ambiguus Luze, 1901, potem-
níci – zde především druhy Mycetochara humeralis 
(Fabricius, 1787) a Platydema violaceum (Fabricius, 
1790), a také vzácný zástupce čeledi Tetratomidae –
Hallomenus axillaris (Illiger, 1807). Některé z dru-
hů zachovalých listnatých lesů mají v lesích Řičeje 
jediné autorům známé západočeské lokality – Cis 
punctulatus Gyllenhal, 1827 (Ciidae), Coxelus pictus 
(Sturm, 1807) a Synchita variegata Hellwig, 1792 
(Zopheridae), a také některé již výše zmíněné druhy 
(Mycetochara humeralis, Ochina latreillii).
Výslunné louky a meze na jižním úpatí v okolí obcí 
Slatina a Balkovy hostí faunu obvyklou pro tento 
typ mezofilních až subxerofilních lučních porostů 
západočeského mezofytika. Zajímavá je zde ale pří-

tomnost některých v západních Čechách všeobecně 
vzácnějších druhů, např. nosatců Cionus ganglbaue-
ri Wingelmüller, 1914 s vazbou na Verbascum spp., 
Squamapion cineraceum (Wencker, 1864) s vazbou 
na Prunella vulgaris, Mogulones euphorbiae (C. Bri-
sout de Barneville, 1866) s vývojem na Myosotis spp. 
a krasce Aphanisticus e. elongatus A. Villa et G. B. 
Villa, 1835, vývojově vázaného na Carex muricata.
Z hlediska zoogeografického je v druhové skladbě 
pozoruhodná přítomnost několika druhů alpského 
či subatlantského charakteru. Jejich výskyt na lokali-
tě souvisí s její geografickou polohou v území, které 
bylo díky nízko položeným průsmykům na západní 
hranici České republiky otevřeno pronikání druhů 
z alpské oblasti a západní Evropy. Mezi ně patří no-
satec Andrion regensteinense (Herbst, 1797), který 
se v posledních desetiletích šíří se svojí živnou rost-
linou (Cytisus scoparius) dále do vnitrozemí a byl 
už zaznamenán i na lokalitách v širším okolí Plzně. 
Podobně i nosatec Kyklioacalles roboris (Curtis, 
1834) je v České republice výskytem omezený jen 
na západní Čechy, s nejbohatšími populacemi právě 

Čeleď / Family Počet druhů / 
Number of species Čeleď / Family Počet druhů /

Number of species Čeleď / Family Počet druhů /
Number of species

Aderidae 2 Endomychidae 3 Omalisidae 1

Anthribidae 4 Erotylidae 5 Orsodacnidae 2

Biphyllidae 1 Eucnemidae 2 Phalacridae 1

Bostrichidae 1 Geotrupidae 3 Ptinidae 14

Brentidae 39 Histeridae 10 Pyrochroidae 1

Buprestidae 12 Hydrophilidae 1 Rhynchitidae 9

Byturidae 1 Chrysomelidae 42 Salpingidae 6

Cantharidae 16 Kateretidae 4 Scarabaeidae 14

Carabidae 64 Laemophloeidae 1 Scraptiidae 4

Cerambycidae 46 Lampyridae 1 Silphidae 9

Cerylonidae 2 Latridiidae 14 Silvanidae 2

Ciidae 9 Leiodidae 9 Sphaeritidae 1

Cleridae 2 Lucanidae 2 Sphindidae 1

Coccinellidae 13 Lymexylidae 1 Staphylinidae 113

Cryptophagidae 12 Malachiidae 4 Tenebrionidae 16

Curculionidae 103 Melandryidae 7 Tetratomidae 3

Dascilidae 1 Monotomidae 4 Trogidae 2

Dasytidae 7 Mordellidae 2 Trogossitidae 1

Dermestidae 7 Mycetophagidae 8 Zopheridae 4

Derodontidae 1 Nitidulidae 20 Celkem / Total 726

Elateridae 33 Oedemeridae 3   

Tabulka 1. Přehled na lokalitě zjištěných čeledí.
Table 1. Overview of the families registered at the locality.
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Červený seznam /
Red list Druh / Species Čeleď / Family

Kriticky ohrožený Amarochara bonnairei (Fauvel, 1865) Staphylinidae
(CR) Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) Elateridae
 Lebia cyanocephala cyanocephala (Linnaeus, 1758) Carabidae
 Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860) Staphylinidae
Ohrožený Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa et G. B. Villa, 1835 Buprestidae
(EN) Eucnemis capucina Ahrens, 1812 Eucnemidae
 Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 Staphylinidae
 Hallomenus axillaris (Illiger, 1807) Tetratomidae
 Chrysolina purpurascens purpurascens (Germar, 1822) Chrysomelidae
 Ischnomera cinerascens cinerascens (Pandellé, 1867) Oedemeridae
 Mycetophagus decempunctatus decempunctatus Fabricius, 1801 Mycetophagidae
 Mycetoporus ambiguus Luze, 1901 Staphylinidae
 Mycetoporus rufescens (Stephens, 1832) Staphylinidae
 Ochina latreillii (Bonelli, 1812) Ptinidae
 Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) Cerambycidae
 Synchita variegata Hellwig, 1792 Zopheridae
Zranitelný Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) Carabidae
(VU) Cis punctulatus Gyllenhal, 1827 Ciidae
 Cypha pulicaria (Erichson, 1839) Staphylinidae
 Cyphea curtula (Erichson, 1837) Staphylinidae
 Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) Endomychidae
 Ernobius abietinus (Gyllenhal, 1808) Ptinidae
 Eusphalerum stramineum (Kraatz, 1857) Staphylinidae
 Ischnomera sanguinicollis (Fabricius, 1787) Oedemeridae
 Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846 Derodontidae
 Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792) Endomychidae
 Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 Mycetophagidae
 Necydalis major major Linnaeus, 1758 Cerambycidae
 Odonteus armiger (Scopoli, 1772) Geotrupidae
 Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) Staphylinidae
 Pseudocistela ceramboides ceramboides (Linnaeus, 1758) Tenebrionidae
 Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) Cerambycidae
Téměř ohrožený Abdera flexuosa (Paykull, 1799) Melandryidae
(NT) Allecula morio (Fabricius, 1787) Tenebrionidae
 Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) Melandryidae
 Aphodius arenarius (Olivier, 1789) Scarabaeidae
 Cionus ganglbaueri Wingelmüller, 1914 Curculionidae
 Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) Melandryidae
 Dorytomus occallescens (Gyllenhal, 1835) Curculionidae
 Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835) Elateridae
 Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794) Rhynchitidae
 Ischnopterapion modestum (Germar, 1817) Brentidae

Tabulka 2. Přehled zjištěných druhů brouků, uvedených v Červeném seznamu bezobratlých České republiky (Hejda 
et al. 2017).
Table 2. Overview of recorded beetle species listed in the Red list of Invertebrates of the Czech Republic (Hejda et 
al. 2017).
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v zachovalých listnatých lesích Branžovského hvoz-
du. Tento nosatec je zároveň cenným indikátorem 
trvalého historického zalesnění lokalit s přirozenou 
skladbou dřevin. Dalšími západoevropskými prvky, 
které v této oblasti dosahují severovýchodní hranice 
svého areálu, jsou také florikolní drabčík Eusphale-
rum stramineum (Kraatz, 1857) a humikolní drabčík 
Stenus montivagus Heer, 1841.
Poměrně velký počet evidovaných druhů (celkem 64) 
je obsažen v červeném seznamu (Hejda et al. 2017) 
(Tab. 2). Všechny tyto druhy jsou společně s několi-
ka dalšími zajímavými taxony podrobněji komento-
vány v následující kapitole.
Pro ochranu zjištěné coleopterocenózy je především 
na území přírodní rezevace nejdůležitější udržet jej 
v bezzásahovém režimu. Během průzkumu zde byla 
pozorována jak prořezávka starých kmenů, tak odvoz 
starého popadaného dřeva, které je důležitým prostře-
dím pro nejcennější zjištěné druhy brouků. Určitým 
nepříznivým, avšak prakticky neřešitelným jevem je 
v rezervaci početný výskyt černé a vysoké zvěře, kte-
rý se projevuje eutrofizací ekosystému a následným 
bujením nitrofilních druhů rostlin, především Urtica 
dioica, která v některých místech vytlačuje původní 
hájovou květenu, zajišťující živné prostředí fytofág-

ním druhům i druhům humózní lesní hrabanky.

KOMENTÁŘE K VÝZNAMNÝM DRUHŮM

Komentáře se týkají druhů zahrnutých v červeném 
seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017) a dalších 
druhů významných z hlediska faunistického či zoo-
geografického. Čeledi a druhy v rámci čeledí jsou 
seřazeny abecedně. Za jménem druhu je případně 
doplněna zkratka kategorie ohrožení (CR – kriticky 
ohrožený druh, EN – ohrožený druh, VU – zranitel-
ný druh, NT – téměř ohrožený druh) a příslušnost 
druhu k zákonné ochraně podle vyhlášky č. 395/1992 
Sb. (symbol §). Označení lokalit v textu viz Metodi-
ka (literární údaje bez upřesněné lokality jsou uvo-
zeny jen písmenem B, přičemž se mohou vztahovat 
i na jiné části masivu Řičeje než ty, které jsou za-
hrnuty pod lokality B1–B3). Informace k rozšíření 
a výskytu druhů v ČR a poznámky k bionomii jsou 
formulovány podle poznatků autorů, pokud není uve-
deno jinak. Údaje o celkovém rozšíření druhů jsou 
převzaty z katalogu palearktických brouků (Löbl & 
Smetana 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 
2013). Výskyt druhů v západních Čechách (míněny 
současné kraje Karlovarský a Plzeňský) je v komen-

Červený seznam /
Red list Druh / Species Čeleď / Family

Téměř ohrožený Kyklioacalles roboris (Curtis, 1834) Curculionidae
(NT) Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777) Buprestidae
 Leioderus kollari L. Redtenbacher, 1849 Cerambycidae
 Leptusa ruficollis (Erichson, 1839) Staphylinidae
 Mogulones euphorbiae (C. Brisout de Barneville, 1866) Curculionidae
 Mycetochara axillaris axillaris (Paykull, 1799) Tenebrionidae
 Mycetochara humeralis (Fabricius, 1787) Tenebrionidae
 Mycetochara maura (Fabricius, 1792) Tenebrionidae
 Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 Mycetophagidae
 Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) Mycetophagidae
 Ocypus macrocephalus (Gravenhorst, 1802) Staphylinidae
 Platydema violaceum (Fabricius, 1790) Tenebrionidae
 Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) Cerambycidae
 Prionychus ater (Fabricius, 1775) Tenebrionidae
 Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792) Anthribidae
 Quedius brevis Erichson, 1840 Staphylinidae
 Quedius maurus (C. R. Sahlberg, 1830) Staphylinidae
 Stenus montivagus Heer, 1841 Staphylinidae
 Stictoleptura scutellata scutellata (Fabricius, 1781) Cerambycidae
 Thiasophila angulata (Erichson, 1837) Staphylinidae
 Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) Scarabaeidae
 Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) Staphylinidae

Tabulka 2. Pokračování.
Table 2. Continued.
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tářích doplněn o autorům dostupné literární údaje 
a osobní poznatky.

Aderidae

Euglenes oculatus (Paykull, 1798)
B2: 3.VII.2010, 1 ex., 6.VII.2013, 2 ex., SA lgt. et 
coll., BS det.
V ČR lokálně rozšířen. Ze západních Čech je druh 
znám jen z ojedinělých lokalit listnatých lesů přiro-
zeného charakteru, nálezy ale dosud publikovány ne-
byly. Druh je vázaný na mrtvé dřevo stromů, podle 
poznatků autorů především lip (Tilia spp.). 

Anthribidae

Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792) NT
B1: 19.VIII.2006, 1 ex., KJ lgt., det. et coll.; 1.V.2012, 
1 ex., KZ lgt., det. et coll.; 5.V.2012, 1 ex., 8.VI.2013, 
1 ex., oba ex. BS lgt., det. et coll.; 26.IV.2014, 1 ex., 
SA lgt. et coll., BS det.; B2: 8.VI.2013, 1 ex., SA lgt. 
et coll., BS det.; 30.VIII.2014, 2 ex., PJ lgt. et coll., 
BV det.
V ČR nehojný druh, v západních Čechách je znám 
z více lokalit zachovalých doubrav (např. Kejval et 
al. 2006). Druh s vazbou na mrtvé a odumírající vět-
ve dubů, který je významným indikátorem přiroze-
ných listnatých lesů. 

Brentidae

Ischnopterapion modestum (Germar, 1817) NT
B3: 30.VIII.2014, 1 ex., SK lgt., det. et coll.
V ČR je tento nosatčík znám především ze západ-
ní poloviny Čech. Nálezy druhu ze západních Čech 
publikovali Kejval et al. (2008) a Benedikt (2011). 
Mokřadní druh s vazbou na štírovník bažinný (Lotus 
uliginosus).

Squamapion cineraceum (Wencker, 1864)
B3: 30.VIII.2014, 1 ex., SK lgt., det. et coll.
V ČR disjunktivně rozšířený druh s vazbou na černo-
hlávky (Prunella spp.). V západních Čechách vzácný 
druh, známý odtud pouze z Poohří a širšího Domaž-
licka.

Buprestidae

Agrilus graminis graminis Kiesenwetter, 1857
B2: 1.II.1980 (larva), 1 ex. (líhnutí imaga v domá-
cích podmínkách, datum neuvedeno), SA lgt. et coll., 
S. Bílý det.
V ČR nehojný druh teplých doubrav přirozeného 
charakteru. V západních Čechách má tento krasec 
vzácný výskyt v nejteplejších částech, nálezy jsou 

známy např. z blízkého okolí Plzně. Publikován byl 
odtud zřejmě jen jednou z lokality Plzeň – polesí Bo-
rek (dnes PP Doubí) (Kletečka 1980).

Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa et G. B. 
Villa, 1835 EN
B3: 19.V.1984, 1 ex., 28.V.2008, 1 ex., oba SA lgt., 
det. et coll.; 5.V.2012, 1 ex., KP lgt. et coll., SA det.
V ČR vzácný a lokální druh krasce. Obývá převážně 
suché výslunné lokality, kde je v podmínkách střední 
Evropy jeho živnou rostlinou ostřice měkkoostenná 
(Carex muricata) (Škorpík et al. 2011), sbírán byl 
ale také v mokřadech, kde jeho potravní vazba ne-
byla rozpoznána (poznatky autorů). V západních 
Čechách je tento druh potvrzen z několika lokalit, 
nálezy ale publikovány nebyly.

Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777) NT
B: Rejnek (1977); B1: 6.IV.2009 (larvy), 2 ex. (líhnu-
tí imag v domácích podmínkách 2.V.2009), SA lgt., 
det. et coll.; B3: 30.V.1985, 2 ex., SA lgt., et. et coll.
V ČR i na území západních Čech se druh vyskytuje 
lokálně v lipových alejích i ve světlých listnatých le-
sích přirozeného charakteru. Některé historické i re-
centní lokality v západních Čechách byly publiková-
ny (Kletečka 1980, Fiala 2016).

Carabidae

Bembidion minimum (Fabricius, 1792)
B: Rejnek (1977)
Teplomilný druh vlhkých bahnitých a písčitých sta-
novišť, který se v ČR vyskytuje téměř výhradně jen 
v nížinách. Ze západních Čech byly nálezy druhu 
publikovány z NPR Soos (např. Hejkal 1990), další 
údaj „Chodsko“ (Kraus 1949) považují Kejval & 
Lahoda (2007) za problematický. Také u zmíněného 
údaje z PR Bělýšov nelze vyloučit chybnou determi-
naci nejen kvůli absenci odpovídajícího biotopu, ale 
také proto, že je tento druh poměrně obtížně odliši-
telný od některých podobných druhů rodu. Ojedinělé 
nepublikované nálezy B. minimum jsou známy z oko-
lí Plzně a Žlutic (I. Těťál, pers. comm.).

Callistus lunatus lunatus (Fabricius, 1775)
B: Rejnek (1977)
V ČR v současnosti vzácný druh výslunných suchých 
stanovišť, který v mnoha oblastech zcela vymizel, 
a tak je jeho absence v červeném seznamu bezobrat-
lých (Hejda et al. 2017) diskutabilní. Historické ná-
lezy druhu na Domažlicku shrnuli Kejval & Lahoda 
(2007). Údaj z PR Bělýšov je cenným příspěvkem 
ke znalostem o dřívějším rozšíření tohoto střevlíčka, 
který byl v západních Čechách zřejmě naposledy za-
znamenán na jižním Plzeňsku v roce 1970 (I. Těťál, 
pers. comm.).
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Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) VU, §
B: Rejnek (1977), Zahradnický & Mackovčin 
(2004)
V ČR velmi vzácný druh, který je stejně jako před-
chozí nezvěstný na většině území Čech a v součas-
nosti známý spíše už jen z jižní Moravy. Historické 
údaje z širšího Domažlicka shrnuli Kejval & Laho-
da (2007), v blízkém okolí Plzně byl druh zazname-
nán naposledy v roce 1980 (I. Těťál, pers. comm.). 
Imaga jsou predátory arborikolních housenek někte-
rých motýlů.

Lebia cyanocephala cyanocephala (Linnaeus, 1758) 
CR
B: Rejnek (1977)
V ČR velmi vzácný druh, recentně jen zcela ojedině-
le zjištěný v nejteplejších polohách (po roce 2000 ná-
lezy např. na Litoměřicku; P. Moravec, pers. comm.). 
Zmíněný údaj (Rejnek 1977), pokud nebyl založen 
na chybné determinaci podobného druhu L. chloro-
cephala (J. J. Hoffmann, 1803), je významným pří-
spěvkem ke znalostem o rozšíření druhu v ČR. Jinak 
je druh ze západních Čech spolehlivě doložen histo-
rickými nálezy také v širším Domažlicku (Kejval & 
Lahoda 2007).

P. melas melas (Creutzer in Panzer, 1799)
B: Fencl (1984)
V ČR nehojný, především však nesouvisle rozšířený 
druh střevlíka, který v celých územích chybí. V zá-
padních Čechách je vzácný, doklady jsou autorům 
známy kromě oblasti Karlovarska a severního Plzeň-

ska (Manětín a Chyše; L. Dvořák & I. Těťál, pers. 
comm.) právě jen z oblasti Branžovského hvozdu 
(Kejval & Lahoda 2007).
 
Cerambycidae

Anaesthetis testacea testacea (Fabricius, 1781)
B2: 16.VI.2014, 1 ex., 15.VII.2014, 1 ex., oba 
SA lgt., det. et coll.
V ČR nehojný, v západních Čechách jen velmi lo-
kální druh přirozených doubrav. Známé nálezy odtud 
pocházejí z několika lokalit v širším okolí Plzně, pu-
blikován byl jen výjimečně (např. Sláma 1998, Týr 
2011a).

Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) (Obr. 6)
B2: 28.I.1990 (larvy), 2 ex. (líhnutí imag v domácích 
podmínkách, data neuvedena), B3: 24.VI.1976, 1 ex., 
vše SA lgt., det. et coll.
V ČR lokální, v západních Čechách vzácný druh te-
saříka s minimem publikovaných údajů (např. Sláma 
1998, Týr 2011a). Druh s vazbou na odumírající dře-
vo lip (Tilia spp.). 

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
B2: 3.VII.2010, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR v teplejších oblastech nevzácný druh tesaříka, 
který byl ale v západních Čechách zjištěn jen vzácně 
a publikoval jej odtud z několika lokalit zřejmě jen 
Sláma (1998).

Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1848 NT (Obr. 7)
B2: 10.VI.2014, SA lgt., det. et coll.
V ČR všeobecně vzácný druh zachovalých listnatých 
lesů, v Čechách známý převážně jen z Křivoklátska 
(Sláma 1998, Januš 2016). Ze západních Čech byl 
publikován dosud jen z ojedinělých nálezů na Žihel-
sku (Týr 2011a).

Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009
B1: 8.VI.2013, 1 ex., BV lgt., det. et coll.
Zřejmě první údaj o výskytu tohoto tesaříka ze zá-
padních Čech. Druh byl od příbuzného L. nebulosus 
(Linnaeus, 1758) odlišen a následně popsán teprve 
nedávno. Bionomicky je vázán na odumírající dřevo 
listnatých stromů.

Mesosa nebulosa nebulosa (Fabricius, 1781)
B2: 22.IV.1995, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR nehojný, v západních Čechách vzácný kozlí-
ček zachovalých listnatých lesů nižších a středních 
poloh (Kejval 1996, Sláma 1998).

Necydalis major major Linnaeus, 1758 VU
B2: 21.VII.1984 (kukly), 2 ex. (líhnutí imag v do-

Obr. 6. Chlorophorus herbsti. Slatina: vrch Řičej. Foto: 
S. Benedikt.
Fig. 6. Chlorophorus herbsti. Slatina: Řičej hill. Photo: 
S. Benedikt.
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mácích podmínkách, VIII.1984), SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácnější druh tesaříka s vývojem v odumře-
lém dřevě osluněných listnatých stromů. V západních 
Čechách je jen vzácně nalézán, publikoval jej odtud 
z několika lokalit pouze Sláma (1998).

Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
B1: 7.IV.1982 (larvy), 2 ex. (líhnutí imag v domá-

cích podmínkách, data neuvedena); 2.V.1982, 2 ex.; 
4.III.1995, 2 ex. (larvy) a 26.III.2012 (larvy), 1 ex. 
(v obou případech líhnutí imag v domácích pod-
mínkách, data neuvedena); 10.VI.2014, 2 ex.; vše 
SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácnější druh kozlíčka s vývojem larev v o -
dumřelých starších větvích či kmíncích lip (Tilia 
spp.). Ze západních Čech je znám a byl publikován 
pouze z Nového Herštejna u Kdyně (Kejval 1996), 
okolí Šťáhlav (Kejval et al. 2006) a ze Žihelska (Týr 
2011a).

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) EN 
(Obr. 8)
B2: 21.V.2009, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácný druh teplých doubrav. Ze západních 
Čech byl publikován jen z širšího okolí Plzně (Slá-
ma 1998) a ze Žihelska (Týr 2011a).
Phymatodes rufipes rufipes (Fabricius, 1776)
B2: 21.V.2009, 1 ex., B3: 26.V.2008, 2 ex., vše 
SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácný druh s častějšími nálezy jen na jižní 
Moravě. Sláma (1998) tohoto tesaříka vůbec neuvádí 
ze západních Čech, odkud je autorům znám z více 
lokalit doubrav přirozeného charakteru, především 
v širším okolí Plzně. Zřejmě jediná publikace druhu 
ze západních Čech se ale týká Pošumaví – NPP Past-
viště u Fínů (Kejval et al. 2006).

Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) NT
B1: 5.V.2012, 1 ex., BV lgt., det. et coll.; 25.VIII.2012, 
2 ex., TV lgt., det. et coll.; 8.VI.2013, 1 ex., BS lgt., 
BV det. et coll.; 31.VIII.2013, 1 ex., CP lgt., det. 
et coll.; B2: 21.V.2005, 1 ex., SA lgt., det. et coll.; 
30.VIII.2014, 1 ex., PJ lgt. et coll., BV det.
Tesařík vývojově vázaný na jedli bělokorou (Abies 
alba), v ČR roztroušeně ve zbytcích jedlových po-
rostů. Ze západních Čech jej publikoval z více lokalit 
Sláma (1998) a Týr (2011a) ze Žihelska.

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) VU
B1: 19.V.1984, 2 ex.; B2: 18.IV.2003, 2 ex., 
28.III.2013 (larvy), 2 ex. (líhnutí imag v domácích 
podmínkách, data neuvedena); vše SA lgt., det. et 
coll.; Sláma (1998).
V ČR druh s řídkým výskytem ve zbytcích přiroze-
ných listnatých lesů, kde je vývojově vázán na lípy 
(Tilia spp.). Ze západních Čech byl výskyt druhu pu-
blikován také ze Žihelska (Týr 2011a).

Stictoleptura scutellata scutellata (Fabricius, 1781) 
NT
B2: 3.VII.2010, 2 ex., SA lgt., det. et coll.
Tesařík vázaný na zbytky přirozených bučin. V zá-
padních Čechách jen na ojedinělých lokalitách, pu-

Obr. 7. Leioderes kollari. Slatina: vrch Řičej. Foto: S. Be-
nedikt.
Fig. 7. Leioderes kollari. Slatina: Řičej hill. Photo: S. Be-
nedikt.

Obr. 8. Pedostrangalia revestita. Slatina: vrch Řičej. Foto: 
S. Benedikt.
Fig. 8. Pedostrangalia revestita. Slatina: Řičej hill. Photo: 
S. Benedikt.
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blikovali jej odtud z Domažlicka a Branžovského 
hvozdu Kraus (1967) a Kejval (1996), a z dalších 
lokalit i Sláma (1998).

Xylotrechus antilope antilope (Schönherr, 1817)
B2: 21.V.2009, 1 ex., 26.III.2012, 1 ex., oba SA lgt., 
det. et coll.
V ČR roztroušeně v teplejších polohách s vazbou 
na přirozené listnaté lesy, kde jeho vývoj probíhá 
přednostně v dubech (Quercus spp.). Ze západních 
Čech jej z několika faunistických čtverců v širším 
okolí Plzně uvedl pouze Sláma (1998).

Ciidae 

Cis punctulatus Gyllenhal, 1827 VU
B1: 8.VI.2013, 2 ex., SA lgt. et coll., KZ det.
Zástupce čeledi, která bývá entomology v terénu ob-
vykle přehlížena, proto je údajů o nálezech poměrně 
málo. Platí to také pro západní Čechy, odkud nejsou 
autorům známy žádné publikované údaje o tomto 
druhu. Mycetofág na choroších z rodu Trichaptum 
(Rose 2012).

Cryptophagidae

Atomaria ihsseni Johnson, 1978
B1: 25.VIII.2012, 2 ex., BS lgt., PP det., coll. BV
Drobný saprofilní druh rostlinného detritu, který byl 
jako nový pro Českou republiku uveden teprve ne-
dávno z jednotlivých nálezů v Krkonoších a na Šu-
mavě (Ernest 2017).

Curculionidae

Cionus ganglbaueri Wingelmüller, 1914 NT
B3: 26.V.1992, 1 ex., KP lgt. et coll., BS det.
V ČR vzácný druh, jehož známý výskyt je zde ome-
zen na jihozápadní a jižní část Čech a na jihozápadní 
Moravu (Benedikt et al. 2010). Vývojově je vázán 
na divizny, s preferencí divizny černé (Verbascum 
nigrum).

Dorytomus occallescens (Gyllenhal, 1835) NT
B3: 26.IV.2014, 1 ex., BV lgt., BS det. et coll.
V ČR vzácný druh, známý jen z jednotlivých nálezů. 
Ze západních Čech jeho výskyt dosud publikován ne-
byl. Vývojově je vázán na některé druhy vrb (Salix 
spp.).

Kyklioacalles roboris (Curtis, 1834) NT (Obr. 9)
B1: 27.VIII.2005, 5 ex., KJ lgt., det. et coll.; 
25.VIII.2012, 1 ex., PJ lgt. et coll., BS det.; 
11.XI.2012, 2 ex., LJ lgt. et coll., BS det.; 8.VI.2013, 
BS lgt., det. et coll.; 11.VI.2013, 1 ex., SA lgt. et 

coll., BS det.; 30.VIII.2014, 2 ex., BS lgt., det. et 
coll.; B2: 28.VIII.2011, 9 ex., SR lgt., det. et coll.
Saproxylofágní nosatec s vazbou na přirozené list-
naté a smíšené lesy. Jeho rozšíření zahrnuje větši-
nu zemí západní Evropy a alpské země. Východní 
hranice areálu probíhá jihozápadními Čechami, 
kde je doložen z Českého lesa, Slavkovského lesa 
a Branžovského hvozdu (Krátký 2015). Pro území 
Branžovského hvozdu typický druh a zároveň jeden 
z nejzajímavějších prvků zdejší bioty. Je významným 
indikátorem trvalého historického zalesnění lokalit 
s přirozenou skladbou dřevin.

Mogulones euphorbiae (C. Brisout de Barneville, 
1866) NT
B3: 27.VIII.2005, 1 ex., KJ lgt., det. et coll.
Teplomilný nosatec s vývojem na různých druzích 
pomněnek (Myosotis spp.), v ČR s nehojným, lokál-
ním výskytem. Ze západních Čech je druh znám jen 
z ojedinělých nálezů, které ale nebyly publikovány.

Derodontidae

Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846 VU
B1: 26.IV.2012, 1 ex., BV lgt., det. et coll.
V ČR vzácný druh s výskytem v přírodně bohatých 
oblastech. V západních Čechách byl kromě uvedené 
lokality nově objeven také v údolí Úterského poto-
ka u Šipína na severním Plzeňsku (V. Dongres, pers. 
comm.). Druh je predátorem mšic, imaga bývají na-
lézána především oklepem zasychajících větví jehlič-
natých stromů.

Obr. 9. Kyklioacalles roboris. Slatina: vrch Řičej. Foto: 
Z. Kejval.
Fig. 9. Kyklioacalles roboris. Slatina: Řičej hill. Photo: 
Z. Kejval.
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Elateridae

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
B2: 8.XI.2004, 1 ex., 10.VI.2014; oba ex. SA lgt., 
det. et coll.; Mertlik (2016).
V ČR nehojný kovařík v oblastech zachovalých 
listnatých lesů, především doubrav. V západních 
Čechách velmi lokální druh, publikovali jej pouze 
Kejval et al. (2006) z PR Lopata, Lahoda (2013) 
ze zámeckého parku v Horšovském Týnu a z několi-
ka lokalit také Mertlik (2016).

Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) CR 
(Obr. 10)
B1: 11.VI.2012, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácný druh s vazbou na dutiny listnatých 
stromů. Dosud jediné konkrétní nálezy ze západních 
Čech publikovali ze zámeckého parku v Horšovském 
Týnu Lahoda (2013) a z Karlových Varů Mertlik 
(2014).
 
Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835) NT 
(Obr. 11)
B1: 28.V.2008, 1 ex.; 2.IV.2010, 2 ex.; 6.VI.2010, 
1 ex.; vše SA lgt., det. et coll.; 8.VI.2013, 2 ex., 
BV lgt., det. et coll.; B2: 31.III.1990, 2 ex.; 5.II.1991, 
1 ex.; 10.VI.2014, 1 ex.; vše SA lgt., det. et coll.; 
Mertlik (2016).
V ČR vzácný druh zachovalých listnatých lesů. 
Ze západních Čech jej uvedli pouze Benedikt (2010) 
z EVL Kaňon Ohře a Mertlik (2016) z lokalit Kalec 
u Žihle, Dolní Lukavice – vrch Zlín a z České Kubi-

ce – vrch Čerchov.

Procraeus tibialis (Lacordaire, 1835)
B1: 14.VI.2006, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR poměrně vzácný kovařík s roztroušeným vý-
skytem v zachovalých listnatých lesích, kde je vázán 
na odumírající dřevo. Ze západních Čech jej publiko-
val Lahoda (2013) ze zámeckého parku v Horšov-
ském Týnu.

Endomychidae

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) VU
B1: 5.V.2012, 2 ex., SA lgt., det. et coll.; 31.VIII.2013, 
1 ex., BS lgt., BV det. et coll.; B2: 21.VI.1980, 1 ex.; 
2.IV.2010, 1 ex.; 26.III.2012, 1 ex.; vše  SA lgt., det. 
et coll.
V ČR nehojný mycetofágní druh s roztroušeným vý-
skytem po většině území. Také ze západních Čech je 
znám z více lokalit, publikace se ale týkají jen EVL 
Kaňon Ohře (Benedikt 2010) a Žihelska (Týr 2015). 
Potravně je vázán na houby, především čeledí choro-
šovitých (Polyporaceae) a hlívovitých (Pleurotaceae).
 
Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792) VU
B1: 24.IX.2006, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
Podobně jako předchozí druh je i tento mycetofág 
rozšířen po většině území ČR. Potravně je vázán 
na některé druhy stopkovýtrusných hub, především 
pýchavky (Lycoperdon spp.) a hvězdovky (Geastrum 
spp.). Ze západních Čech je znám jediný publikova-
ný údaj z NPR Chejlava (Kejval et al. 2008).

Obr. 10. Crepidophorus mutilatus. Slatina: vrch Řičej. 
Foto: S. Benedikt.
Fig. 10. Crepidophorus mutilatus. Slatina: Řičej hill. Pho-
to: S. Benedikt.

Obr. 11. Hypoganus inunctus. Slatina: vrch Řičej. Foto: 
S. Benedikt.
Fig. 11. Hypoganus inunctus. Slatina: Řičej hill. Photo: 
S. Benedikt.
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Eucnemidae

Eucnemis capucina Ahrens, 1812 EN
B1: 21.V.2009, 2 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácnější druh vázaný na mrtvé dřevo list-
natých stromů i mimo lesní porosty (aleje, břehové 
porosty apod.). Ze západních Čech jej publikovali 
Kejval et al. (2006) z PR Lopata a Mertlik (2008) 
z Chebu a ze Švihova.

Geotrupidae

Odonteus armiger (Scopoli, 1772) VU, §
B: Rejnek (1977)
V ČR nehojný druh chrobáka s roztroušeným výsky-
tem na výslunných lokalitách až do horských poloh. 
Známé nálezy ze západních Čech shrnul ve svých 
příspěvcích Týr (2010a, 2012b, 2017).

Chrysomelidae

Chrysolina purpurascens purpurascens (Germar, 
1822) EN (Obr. 12)
B1: 5.V.2012, 1 ex., BS lgt., OM det., coll. BV; 
30.VIII.2014, 1 ex., BS lgt., BV det. et coll.
V ČR vzácnější druh mandelinky bylinných podrostů 
zachovalých listnatých a smíšených lesů. Ze západ-
ních Čech druh dosud publikovali zřejmě jen Kejval 
et al. (2008) z PR Podhorní vrch.

Melandryidae

Abdera flexuosa (Paykull, 1799) NT
B2: 4.III.1995 (larvy), 1 ex. (líhnutí imaga v domá-
cích podmínkách, datum neuvedeno), SA lgt. et coll., 
KZ det.
Mycetofágní druh, v ČR roztroušeně po většině úze-
mí. Ze západních Čech jej z různých lokalit publiko-
vali Kejval et al. (2008), Kejval & Benedikt (2009) 
a Benedikt (2011).

Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) NT
B1: 6.VI.2010, 1 ex., SA lgt. et coll., KO det.
V ČR nehojný saproxylofágní druh zachovalých list-
natých lesů. Ze západních Čech jej dosud publikovali 
jen Kejval et al. (2008) a Benedikt (2010).

Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) NT
B2: 18.III.2008 (larvy), 2 ex. (líhnutí imag v domá-
cích podmínkách, datumy neuvedeny); 6.VII.2013, 
1 ex.; 10.VI.2014, 2 ex.; B3: 16.VI.2014, 1 ex; vše 
SA lgt., det. et coll.
Stejně jako předchozí je tento saproxylofágní druh 
rozšířen roztroušeně po většině území ČR mimo 
vyšší pohoří a je i stejně vázán na zachovalé listnaté 
lesy. V západních Čechách je tento druh znám z více 
lokalit na širším Plzeňsku, publikovali jej odtud Be-
nedikt (1990), Kejval et al. (2006, 2008), Kejval & 
Benedikt (2009) a Týr (2012a).

Mycetophagidae

Mycetophagus decempunctatus decempunctatus 
Fabricius, 1801 EN
B2: 10.VI.2014, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácný mycetofágní druh, který ze západních 
Čech publikoval dosud jen Benedikt (2010) z EVL 
Kaňon Ohře.

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 VU
B1: 5.V.2012, 1 ex., BS lgt., BV det. et coll.; B2: 
26.III.2012, 1 ex., SA lgt., det. et coll.; 5.V.2012, 
1 ex., PR lgt., det. et coll.; 8.VI.2013, 1 ex., SA lgt., 
det. et coll.
V ČR je tento mycetofágní druh rozšířen roztroušeně 
po většině území, v západních Čechách je ale vzácný 
a žádné publikované údaje nejsou známy.

Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 NT
B1: 5.V.2012, 1 ex., BS lgt., BV det. et coll.; B2: 
8.VI.2013, 2 ex., SA lgt. et coll., BV det.
V ČR nehojný mycetofágní druh známý z roztrouše-
ných lokalit z většiny území. Ze západních Čech je 
znám z nálezů z EVL Kaňon Ohře (Benedikt 2010) 
a ze Žihelska (Týr 2012a).

Obr. 12. Chrysolina p. purpurascens. Slatina: vrch Řičej. 
Foto: S. Benedikt.
Fig. 12. Chrysolina p. purpurascens. Slatina: Řičej hill. 
Photo: S. Benedikt.
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Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) NT
B1: 5.V.2012, 2 ex., BS lgt., BV det. et coll.; 
25.VIII.2012, 1 ex., BS lgt., BV det. et coll.; dtto, 
2 ex., TV lgt., det. et coll.; 31.VIII.2013, 2 ex., 
BS lgt., BV det. et coll.
Stejně jako předchozí druh je i tento mycetofág znám 
z mnoha lokalit po většině území ČR, v západních 
Čechách je ale vzácný a publikoval jej odtud pouze 
Týr (2012a) ze Žihelska.

Oedemeridae

Ischnomera cinerascens cinerascens (Pandellé, 
1867) EN
B1: 8.VI.2013, 1 ex., KZ lgt., det. et coll.
V ČR jen vzácně zjištěný druh zachovalých listna-
tých lesů středních a horských poloh. Ze západních 
Čech jej publikovali pouze Kejval et al. (2006) 
ze dvou lokalit v Českém lese a Kejval & Benedikt 
(2009) z PR Herštýn.

Ischnomera sanguinicollis (Fabricius, 1787) VU 
(Obr. 13)
B2: 8.VI.2013, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácnější druh stehenáče s vazbou na zacho-
valé listnaté lesy středních poloh. Ze západních Čech 
jsou známy pouze publikace z PR Starý Hirštejn 
a PR Diana v Českém lese (Kejval et al. 2006, Kej-
val & Benedikt 2009) a NPR Chejlava (Kejval et 
al. 2008).

Ptinidae

Ernobius abietinus (Gyllenhal, 1808) VU
B2: 6.V.2017, 1 ex., SA lgt. et coll., J. Vávra det.
V ČR řídký druh s vývojem v borovici lesní (Pinus 
sylvestris), ale i jiných jehličnanech (Zahradník 
2013). Z území západních Čech nejsou známy žádné 
publikované údaje.

Ochina latreillii (Bonelli, 1812) EN (Obr. 14)
B1: 21.V.2009, 2 ex., SA lgt., det. et coll.; 6.VI.2010, 
1 ex., SA lgt., det. et coll.; 5.V.2012, 3 ex., BS lgt., 
BV det. et coll.; dtto, 1 ex., PR lgt., det. et coll.; dtto, 
2 ex., SA lgt., det. et coll.; B2: 14.VI.2006, 1 ex., 
SA lgt., det. et coll.; 28.V.2008, 1 ex., SA lgt., det. 
et coll.; 5.V.2012, 1 ex., PJ lgt. et coll., PR det.; 
16.VI.2014, SA lgt., det. et coll.
V ČR velmi vzácný červotoč, uvedený Zahradníkem 
(2013) ze tří faunistických čtverců na jižní Moravě 
a jednoho na Křivoklátsku, odkud několik jednotli-
vých nálezů shrnul později Januš (2016). Ze západ-
ních Čech aktuálně publikovali nález z okolí Žihle 
Týr & Zahradník (2017). Početné nálezy z Řičeje 
představují pravděpodobně nejbohatší doklady vý-
skytu tohoto druhu z území ČR. Červotoč byl zjištěn 
také na sousedním vrchu Doubrava: 25.V.2012, 2 ex., 
SA lgt., det. et coll. Vývoj druhu probíhá v suchých 
větvích některých listnatých stromů, především dubů 
(Quercus spp.) a jilmů (Ulmus spp.) (Zahradník 
2013). Na Řičeji byl brouk nalezen nejčastěji okle-
pem větví lípy srdčité (Tilia cordata). Jeden z nejcen-
nějších druhů brouků na lokalitě.

Obr. 13. Ischnomera sanguinicollis. Slatina: vrch Řičej. 
Foto: S. Benedikt.
Fig. 13. Ischnomera sanguinicollis. Slatina: Řičej hill. 
Photo: S. Benedikt.

Obr. 14. Ochina latreillii. Slatina: vrch Řičej. Foto: Z. Kej-
val.
Fig. 14. Ochina latreillii. Slatina: Řičej hill. Photo: Z. Kej-
val.
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Rhynchitidae

Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794) NT 
(Obr. 15)
B1: 5.V.2012, 2 ex., SA lgt. et coll., KP det. (viz také 
Kresl 2018)
V ČR je tato zobonoska vzácná, kromě nálezů 
na Moravě je známa z několika izolovaných arel 
v Čechách. V jednotlivých nálezech je doložena 
z Křivoklátska, z okolí Prahy a z Brné v severozá-
padních Čechách (Schön 1995, Moravec & Rébl 
2012, Kresl 2018). V Branžovském hvozdu byla 
zobonoska kromě Řičeje zjištěna také v PR Bělč 
a PR Herštýn (Kresl 2018). Druh je vývojově vázán 
na listy javorů, především javoru klenu (Acer pseu-
doplatanus).

Scarabaeidae

Aphodius arenarius (Olivier, 1789) NT
B1: 9.IV.2009, 1 ex., SA lgt. et coll., TV det.
V ČR vzácnější teplomilný hnojník s rozšířením pře-
vážně jen v termofytiku Čech a jižní Moravy, který 
byl na území západních Čech zjištěn staršími nálezy 
v okolí Plzně a Sušice (Týr 2011b). Uvedený nález 
z PR Bělýšov již publikoval Týr (2012b).

Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)
B: Rejnek (1977)
V ČR v současnosti velmi vzácný koprofágní druh, 
vázaný na větší pastviny především hovězího dobyt-
ka v teplých polohách. Ze západních Čech není auto-

rům znám žádný, ani historický nález tohoto druhu. 
U zmíněného literárního údaje navíc není jasné, zda 
se nejednalo o podobný druh O. medius (Kugellan, 
1792), který byl dříve synonymem ke druhu O. vacca 
a nedávno byl povýšen na samostatný druh (Rössner 
et al. 2010).

Protaetia marmorata marmorata (Fabricius, 1792)
B: Rejnek (1977)
V ČR vzácnější zlatohlávek s vazbou na staré listna-
té stromy s dutinami. Ze západních Čech publikoval 
druh Týr (2010b) ze Žihelska a další recentní nálezy 
pocházejí ze zámeckého parku v Horšovském Týnu 
(J. Lahoda, pers. comm.).

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) NT, §
B3: 1.IX.1993, 1 ex.; 12.VII.2003, 1 ex.; oba ex. 
SA lgt., det. et coll.
V ČR nehojný druh zdobence, který se vyskytuje 
v přírodně bohatších lokalitách od nížin do hor. V zá-
padních Čechách je jen lokálně rozšířen, známé ob-
lasti výskytu jsou zde např. okolí horního toku řeky 
Střely (Týr 2010b) a EVL Kaňon Ohře (Benedikt 
2010). 

Sphaeritidae

Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792)
B: Rejnek (1977)
V ČR vzácnější saprofilní druh s vazbou na zahníva-
jící organické látky v přírodně bohatých lokalitách. 
Také v západních Čechách je druh znám jen z oje-
dinělých nálezů. Několik lokalit z území současného 
Plzeňského kraje uvedl Suchý (1986–1987) a recent-
ně jej publikovali z PR Podhorní vrch Kejval et al. 
(2008).

Staphylinidae

Amarochara bonnairei (Fauvel, 1865) CR
B: Roubal (1924)
V ČR velmi vzácný drabčík, který je odtud znám jen 
z historických nálezů ze středních Čech: Zvolská Ho-
mole (Pecina 1980) a Vrané nad Vltavou a Závist 
(Assing 2002). Také z masivu Řičeje existuje jen 
výše uvedený historický nález J. Roubala, u něhož 
je, vzhledem k odborné erudici nálezce, předpoklad 
správné determinace.

Cypha pulicaria (Erichson, 1839) VU
B1: 8.VI.2013, 1 ex., BS lgt., det. et coll.
V ČR vzácný druh drabčíka, doložený jen ojedině-
lými nálezy. Nedostatek údajů jde jistě na vrub také 
velmi malé velikosti brouka (< 2 mm), kvůli které 
bývá v terénu přehlížen, a také všeobecně méně fau-

Obr. 15. Chonostropheus tristis. Slatina: vrch Řičej. Foto: 
S. Benedikt.
Fig. 15. Chonostropheus tristis. Slatina: Řičej hill. Photo: 
S. Benedikt.
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nisticky prozkoumané čeledi Staphylinidae, která 
se netěší dostatečné pozornosti odborné veřejnosti. 
Z území západních Čech nejsou jiné údaje známy.

Cyphea curtula (Erichson, 1837) VU
B1: 8.VI.2013, 1 ex., BS lgt., det. et coll.
V ČR vzácnější druh drabčíka, který preferuje lo-
kality zachovalých listnatých lesů, kde imaga žijí 
pod kůrou stromů. V západních Čechách jiná loka-
lita druhu není známa, přesto je zde předpoklad jeho 
většího rozšíření – platí zde stejný komentář jako 
u předchozího.

Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 EN
B1: 5.V.2012, 1 ex., BS lgt., det. et coll.
V ČR nehojný drabčík zachovalých listnatých lesů, 
kde jsou imaga nacházena nejčastěji pod kůrou leží-
cích kmenů. Z území západních Čech byl dosud pu-
blikován jen jednou – EVL Kaňon Ohře (Benedikt 
2010), bude ale jistě více rozšířen.

Eusphalerum stramineum (Kraatz, 1857) VU 
(Obr. 16)
B1: 8.VI.2013, 1 ex., BS lgt., det. et coll.
Alpský florikolní druh, který dosahuje v jižních 
a západních Čechách severní hranice rozšíření. Je 
odtud znám z Doupovských hor, NPR Soos, Šumavy 
a Novohradských hor (Boháč & Matějíček 2002). 
V Branžovském hvozdu byl zjištěn také v PR Bělč 
(9.VI.2013, 1 ex., BS lgt., det. et coll.).

Leptusa ruficollis (Erichson, 1839) NT
B: Roubal (1924); B1: 31.VIII.2013, 1 ex.; BS lgt., 
det. et coll; 30.VIII.2014, 1 ex., SA lgt., BS det. et 
coll.
Humikolní drabčík, který se v ČR vyskytuje roztrou-
šeně v přírodně zachovalejších lokalitách především 
listnatých lesů. Ze západních Čech nejsou známy jiné 
nálezy, bude ale jistě více rozšířen. Rovněž pro tento 
druh platí komentář uvedený pro Cypha pulicaria.

Mycetoporus ambiguus Luze, 1901 EN
B1: 5.V.2012, 1 ex., BS lgt. et coll., SM det.; 
8.VI.2013, 1 ex., BS lgt., det. et coll.
V ČR vzácný saprofilní predátor na lesních a leso-
stepních lokalitách. Publikovaných údajů k tomuto 
druhu je celkově velmi málo (např. Hamet et al. 
2005: Moravský kras), ze západních Čech není znám 
jiný údaj.

Mycetoporus rufescens (Stephens, 1832) EN
B: Roubal (1924)
Charakteristika je stejná jako u předchozího druhu. 
Z ČR jen velmi vzácně hlášený druh (např. Vávra 
et al. 2011: Bzenec). Vzhledem ke složité taxonomii 
rodu a všeobecně obtížné determinaci zástupců rodu 
Mycetoporus Mannerheim, 1830 nelze u tohoto sta-
rého údaje vyloučit i chybnou determinaci.

Ocypus macrocephalus (Gravenhorst, 1802) NT
B: Roubal (1924)
V ČR roztroušeně se vyskytující velký drabčík 
na stanovištích zachovalejších listnatých a smíše-
ných lesů chladnějších poloh. V západních Čechách 
je druh znám velmi lokálně (např. Slavkovský les: 
PR Podhorní vrch, PR Žižkův vrch).

Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) VU
B: Roubal (1924)
V ČR vzácný hygrofilní drabčík s výskytem přede-
vším v podhorských a horských polohách. Ze zá-
padních Čech byl publikován dosud jen dvakrát: 
NPR Soos (Smetana 1964) a EVL Bystřina-Lužní 
potok (Benedikt 2011).

Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860) CR
B: Roubal (1924)
V ČR vzácný druh stromových dutin v nejzachova-
lejších lokalitách listnatých lesů. Ze západních Čech 
byl dosud uveden jen jednou: NPR Chejlava (Kejval 
et al. 2008).

Quedius brevis Erichson, 1840 NT
B1: 8.VI.2013, 1 ex., BS lgt. det. et coll.
Myrmekofilní druh s vazbou na mravence z rodu 
Formica Linnaeus, 1758. V ČR nehojný výskyt 

Obr. 16. Eusphalerum stramineum. Slatina: vrch Řičej. 
Foto: Z. Kejval.
Fig. 16. Eusphalerum stramineum. Slatina: Řičej hill. Pho-
to: Z. Kejval.



24

podobně jako v západních Čechách, odkud je druh 
znám z více lokalit.

Quedius maurus (C. R. Sahlberg, 1830) NT
B: Roubal (1924)
Hygrofilní drabčík lesních lokalit, v ČR roztrouše-
ně převážně v podhorských oblastech. Ze západních 
Čech je druh znám jen velmi vzácně a publikován 
dosud nebyl.

Stenus montivagus Heer, 1841 NT (Obr. 17)
B1: 11.XI.2012, 2 ex., LJ lgt. et coll., BS det.
Druh je rozšířen v pohořích západní Evropy a alp-
ských zemích. V ČR byl uváděný jen ze Šumavy 
a Novohradských hor (Boháč & Matějíček 2002), 
nalezen byl ale také v Českém lese a Slavkovském 
lese (Kejval et al. 2006, 2008). V Branžovském 
hvozdu je jeho výskyt na samé severovýchodní hra-
nici svého areálu.

Thiasophila angulata (Erichson, 1837) NT
B1: 5.V.2012, 1 ex., BS lgt. det. et coll.
Myrmekofilní drabčík s preferencí vazby na Formi-
ca rufa Linnaeus, 1761 a F. pratensis Retzius, 1783. 
V ČR se vyskytuje roztroušeně na lesních lokalitách 
do podhorského stupně. Ze západních Čech je znám 
z jediné publikace: NPR Soos (Smetana 1964). Druh 
zde ale bude na vhodných místech nepochybně více 
rozšířen.

Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) NT
B: Rejnek (1977)

V ČR donedávna vzácný druh, který byl v posledních 
letech zaznamenán častěji, a to i na území západních 
Čech (poznatky autorů). Druh, který je predátorem 
sršně obecné (Vespa crabro Linnaeus, 1758), aktivu-
je v blízkosti jejích hnízd jak ve volné přírodě, tak 
i v antropicky ovlivněném prostředí. 

Tenebrionidae

Allecula morio (Fabricius, 1787) NT
B2: 26.VII.2010, 1 ex.; 6.VII.2013, 2 ex.; 10.VI.2014, 
2 ex.; SA lgt., det. et coll.
V ČR nehojný xylofág s vazbou na mrtvé dřevo list-
natých stromů. Z území západních Čech byl výskyt 
druhu publikován vícekrát (např. Benedikt 2010, 
Týr 2012a).

Mycetochara axillaris axillaris (Paykull, 1799) NT
B2: 6.VII.2013, 1 ex.; 10.VI.2014, 1 ex.; oba ex. 
SA lgt., det. et coll.
V ČR poměrně vzácný a lokální druh se stejnou bio-
nomií jako předchozí. Ze západních Čech jsou známy 
dva publikované nálezy: EVL Kaňon Ohře (Bene-
dikt 2010), Žihelsko (Týr 2012a).

Mycetochara humeralis (Fabricius, 1787) NT
B2: 29.XI.2002, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR rovněž vzácný druh se stejnou bionomií jako 
předchozí. V západních Čechách je druh znám jen 
z ojedinělých nálezů a publikován dosud nebyl.

Mycetochara maura (Fabricius, 1792) NT
B2: 14.VI.2006, 2 ex.; 21.V.2009, 1 ex.; oba ex. 
SA lgt., det. et coll.
Bionomie stejná jako u předchozích druhů rodu. 
Přestože je ve srovnání s nimi podstatně hojnější, 
ze západních Čech byl uveden dosud pouze dvakrát: 
Plzeň – areál ZOO (Benedikt 1990) a Žihelsko (Týr 
2012a).

Platydema violaceum (Fabricius, 1790) NT
B2: 10.V.2012, 1 ex.; 8.VI.2013, 1 ex.; oba ex. 
SA lgt., det. et coll.
Mycetofágní potemník, který je z území ČR v posled-
ních letech hlášen častěji než v minulosti. Také v zá-
padních Čechách, odkud je naprostá absence starších 
dat, byl recentně zjištěn několikrát, např. PP Doubí 
(Kejval et al. 2008) a Žihelsko (Týr 2012a).

Prionychus ater (Fabricius, 1775) NT
B2: 19.V.2004, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR vzácnější druh, xylofág s vývojem larev 
v trouchu listnatých stromů. Ze západních Čech je 
druh znám z více lokalit, publikovány byly ale pouze 

Obr. 17. Stenus montivagus. Slatina: vrch Řičej. Foto: 
Z. Kejval.
Fig. 17. Stenus montivagus. Slatina: Řičej hill. Photo: 
Z. Kejval.
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nálezy z blízkého okolí Plzně (Benedikt 1990) a ze 
Žihelska (Týr 2012a).

Pseudocistela ceramboides ceramboides (Linnaeus, 
1758) VU
B2: 10.VI.2014, 2 ex., SA lgt., det. et coll.
Druh je podobně jako předchozí vázán na starší list-
naté porosty. Některé nálezy ze západních Čech byly 
publikovány: NPR Chejlava, PP Doubí, PR Pavlovic-
ká stráň (Kejval et al. 2008), PR Diana (Kejval & 
Benedikt 2009), Žihelsko (Týr 2012a).

Tetratomidae

Hallomenus axillaris (Illiger, 1807) EN
B1: 25.VIII.2012, 2 ex.; 6.VII.2013, 1 ex.; oba ex. 
SA lgt. et coll., KO det.
V ČR vzácný mycetofágní druh s velmi lokálním vý-
skytem a vazbou na zachovalé listnaté a smíšené lesy 
nižších až horských poloh. Kromě nálezů na Řičeji je 
druh znám v západních Čechách už jen z jediné loka-
lity: NPR Čerchovské hvozdy (Kejval et al. 2006).

Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
B1: 6.IV.2009, 1 ex., SA lgt., det. et coll.
V ČR nehojný mycetofágní druh s roztroušeným 
výskytem především ve středních polohách. Z úze-
mí západních Čech byl publikován z NPR Chejlava 
(Benedikt 1990), z EVL Kaňon Ohře (Benedikt 
2010) a ze Žihelska (Týr 2012a). 

Zopheridae

Coxelus pictus (Sturm, 1807)
B1: 25.VIII.2012, 1 ex., TV lgt., det. et coll.
Mycetofilní saproxylofág, který se v ČR vyskytuje 
převážně jen na jižní, východní a severní Moravě. 
Z Čech byl tento druh uveden jen jednou v historic-
ké publikaci Kirchnera (1858) (Kaplice v jižních 
Čechách), která však vyžaduje kritický přístup kvůli 
velkému množství zcela nevěrohodných údajů. Ná-
lez v PR Bělýšov je tedy potvrzením výskytu dru-
hu v Čechách. Podle sdělení nálezce (V. Týr, pers. 
comm.) byl exemplář oklepnut z ležící větve někte-
rého listnáče. Potvrzení výskytu druhu v Čechách.

Synchita variegata Hellwig, 1792 EN
B1: 31.VIII.2013, 2 ex., US lgt. et coll., PP det.
V ČR vzácný mycetofilní xylofág s výskytem na lo-
kalitách zachovalých listnatých a smíšených lesů. 
Jiné nálezy ze západních Čech nejsou známy.

ÚPLNÝ PŘEHLED EVIDOVANÝCH 
DRUHŮ

Následující seznam je přehledem druhů, evidovaných 

na území vrchu Řičej. Druhy známé pouze ze starých 
literárních zdrojů před rokem 1980 (Roubal 1915, 
1916, 1917, 1918, 1924, Rejnek 1977) jsou uvedeny 
v hranatých závorkách. Naprostá většina z nich však 
patří mezi běžně rozšířené druhy, jejichž recentní 
výskyt je na lokalitě velmi pravděpodobný. Jejich 
absence ve výčtu druhů z průzkumu je tak způsobena 
spíše jen nepozorností či nedůsledností dodržování 
metodických pokynů během průzkumu. Všechny 
významnější výjimky z tohoto předpokladu jsou ko-
mentovány v předchozí kapitole.
Čeledi a druhy v rámci čeledí jsou seřazeny abeced-
ně.
Aderidae: Aderus populneus (Creutzer in Panzer, 1796), 
Euglenes oculatus (Paykull, 1798)
Anthribidae: Anthribus nebulosus (Forster, 1770), Disso-
leucas niveirostris (Fabricius, 1798), Platystomos albinus 
(Linnaeus, 1758), Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 
1792)
Biphyllidae: Diplocoelus fagi (Chevrolat, 1837)
Bostrichidae: Xylopertha retusa (Olivier, 1790)
Brentidae: Apion cruentatum Walton, 1844, A. frumenta-
rium (Linnaeus, 1758), A. rubiginosum Grill, 1893, Cata-
pion meieri (Desbrochers des Loges, 1901), C. pubescens 
(Kirby, 1811), C. seniculus (Kirby, 1808), Ceratapion gib-
birostre (Gyllenhal, 1813), C. onopordi onopordi (Kirby, 
1808), Cyanapion gyllenhalii (Kirby, 1808), C. spencii 
(Kirby, 1808), Diplapion confluens (Kirby, 1808), D. sto-
lidum (Germar, 1817), Eutrichapion ervi (Kirby, 1808), 
E. viciae (Paykull, 1800), Exapion difficile (Herbst, 1797), 
E. fuscirostre fuscirostre (Fabricius, 1775), Hemitricha-
pion pavidum (Germar, 1817), Holotrichapion aethiops 
(Herbst, 1797), H. ononis (Kirby, 1808), Ischnopterapi-
on loti (Kirby, 1808), I. modestum (Germar, 1817), I. vi-
rens (Herbst, 1797), Kalcapion pallipes (Kirby, 1808), 
Melanapion minimum (Herbst, 1797), Nanophyes mar-
moratus marmoratus (Goeze, 1777), Oxystoma craccae 
(Linnaeus, 1767), O. subulatum (Kirby, 1808), Perapion 
curtirostre (Germar, 1817), P. marchicum (Herbst, 1797), 
P. violaceum violaceum (Kirby, 1808), Protapion apricans 
(Herbst, 1797), P. assimile assimile (Kirby, 1808), P. ful-
vipes fulvipes (Geoffroy in Fourcroy, 1785), P. nigritarse 
(Kirby, 1808), P. trifolii (Linnaeus, 1768), Pseudoperapion 
brevirostre (Herbst, 1797), Pseudostenapion simum (Ger-
mar, 1817), Squamapion atomarium (Kirby, 1808), S. ci-
neraceum (Wencker, 1864)
Buprestidae: Agrilus angustulus angustulus (Illiger, 
1803), A. biguttatus (Fabricius, 1777), A. graminis gra-
minis Kiesenwetter, 1857, A. sulcicollis Lacordaire, 1835, 
Anthaxia helvetica helvetica Stierlin, 1868, A. morio (Fab-
ricius, 1792), A. nitidula (Linnaeus, 1758), A. quadripun-
ctata quadripunctata (Linnaeus, 1758), Aphanisticus elon-
gatus elongatus A. Villa et G. B. Villa, 1835, Buprestis 
rustica rustica Linnaeus, 1758, Lamprodila rutilans ruti-
lans (Fabricius, 1777), Trachys minuta minuta (Linnaeus, 
1758)
Byturidae: Byturus tomentosus (DeGeer, 1774)
Cantharidae: Cantharis livida Linnaeus, 1758, C. ni-
gricans O. F. Müller, 1776, C. obscura Linnaeus, 1758, 
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C. pagana Rosenhauer, 1847, C. pellucida Fabricius, 1792, 
C. rufa Linnaeus, 1758, C. rustica Fallén, 1807, Malthinus 
flaveolus (Herbst, 1786), M. frontalis (Marsham, 1802), 
Malthodes marginatus (Latreille, 1806), M. minimus 
(Linnaeus, 1758), Metacantharis clypeata (Illiger, 1798), 
Rhagonycha lignosa (O. F. Müller, 1764), R. lutea (O. F. 
Müller, 1764), R. nigriventris Motschulsky, 1860, R. trans-
lucida (Krynicki, 1832)
Carabidae: Abax ovalis (Duftschmid, 1812), [A. pa-
rallelepipedus parallelepipedus Piller et Mitterpacher, 
1783], [A. parallelus parallelus (Duftschmid, 1812)], 
Amara convexior Stephens, 1828, A. curta Dejean, 1828, 
[A. lunicollis Schiødte, 1837], A. montivaga Sturm, 1825, 
[A. ovata (Fabricius, 1792)], [A. plebeja (Gyllenhal, 
1810)], A. similata (Gyllenhal, 1810), Anchomenus dor-
salis (Pontoppidan, 1763), [Badister bullatus (Schrank, 
1798)], B. lacertosus Sturm, 1815, [Bembidion articula-
tum (Panzer, 1796)], [B. deletum deletum Audinet-Serville, 
1821], [B. minimum (Fabricius, 1792)], [Bradycellus har-
palinus (Audinet-Serville, 1821)], [B. ruficollis (Stephens, 
1828)], [Brachinus explodens Duftschmid, 1812], Ca-
lathus fuscipes fuscipes (Goeze, 1777), Callistus lunatus 
lunatus (Fabricius, 1775), Calodromius spilotus (Illiger, 
1798), Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758), Carabus 
convexus convexus Fabricius, 1775, [C. hortensis hortensis 
Linnaeus, 1758], C. intricatus intricatus Linnaeus, 1761, 
C. nemoralis nemoralis O. F. Müller, 1764, [C. violaceus 
violaceus Linnaeus, 1758], [Cychrus caraboides (Linnae-
us, 1758)], Demetrias monostigma Samouelle, 1819, Dro-
mius agilis (Fabricius, 1787), [D. fenestratus (Fabricius, 
1794)], D. quadrimaculatus (Linnaeus, 1758), D. schnei-
deri Crotch, 1871, [Harpalus atratus Latreille, 1804], 
H. honestus honestus (Duftschmid, 1812), H. laevipes 
Zetterstedt, 1828, H. latus (Linnaeus, 1758), H. rubripes 
(Duftschmid, 1812), [H. tardus (Panzer, 1796)], [Lebia 
cyanocephala cyanocephala (Linnaeus, 1758)], Leistus 
ferrugineus (Linnaeus, 1758), Molops elatus elatus (Fab-
ricius, 1801), [M. piceus piceus (Panzer, 1793)], [Nebria 
brevicollis (Fabricius, 1792)], [Notiophilus aquaticus 
(Linnaeus, 1758)], N. biguttatus (Fabricius, 1779), N. pa-
lustris (Duftschmid, 1812), Ophonus rufibarbis (Fabricius, 
1792), [Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)], Philorhi-
zus crucifer crucifer (P. H. Lucas, 1846), Poecilus cupreus 
cupreus (Linnaeus, 1758), [P. versicolor (Sturm, 1824)], 
[Pterostichus aethiops (Panzer, 1796)], P. burmeisteri 
burmeisteri Heer, 1838, P. melanarius melanarius (Illiger, 
1798), P. melas melas (Creutzer in Panzer, 1799), [P. niger 
niger (Schaller, 1783)], P. oblongopunctatus oblongopun-
ctatus (Fabricius, 1787), Syntomus truncatellus (Linnae-
us, 1761), Tachyta nana nana (Gyllenhal, 1810), [Trechus 
pilisensis sudeticus Pawłowski, 1975], [T. quadristriatus 
(Schrank, 1781)], [Trichotichnus laevicollis laevicollis 
(Duftschmid, 1812)]
Cerambycidae: Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 
1775), Alosterna tabacicolor tabacicolor (DeGeer, 1775), 
Anaesthetis testacea testacea (Fabricius, 1781), Ana-
glyptus mysticus (Linnaeus, 1758), [Callidium violaceum 
(Linnaeus, 1758)], Clytus arietis arietis (Linnaeus, 1758), 
Cortodera femorata (Fabricius, 1787), Dinoptera collaris 
(Linnaeus, 1758), Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767), 

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759), Grammoptera 
abdominalis (Stephens, 1831), G. ruficornis ruficornis 
(Fabricius, 1781), Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790), 
Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1848, Leiopus linnei 
Wallin, Nylander & Kvamme, 2009, L. nebulosus nebu-
losus (Linnaeus, 1758), Mesosa nebulosa nebulosa (Fab-
ricius, 1781), Molorchus minor minor (Linnaeus, 1758), 
Necydalis major major Linnaeus, 1758, [Oberea oculata 
(Linnaeus, 1758)], Obrium brunneum (Fabricius, 1792), 
Oplosia cinerea (Mulsant, 1839), [Opsilia coerulescens 
(Scopoli, 1763)], Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758), [Pa-
chytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)], Pedostranga-
lia revestita (Linnaeus, 1767), Phymatodes rufipes rufipes 
(Fabricius, 1776), P. testaceus (Linnaeus, 1758), Plagiono-
tus arcuatus (Linnaeus, 1758), Pogonocherus fasciculatus 
fasciculatus (DeGeer, 1775), P. hispidus (Linnaeus, 1758), 
P. ovatus (Goeze, 1777), Prionus coriarius (Linnaeus, 
1758), Pyrrhydium sanguineum (Linnaeus, 1758), Rha-
gium mordax (DeGeer, 1775), Rutpela maculata macu-
lata (Poda, 1761), Saperda octopunctata (Scopoli, 1772), 
[Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)], Stenocorus me-
ridianus (Linnaeus, 1758), Stenostola dubia (Laicharting, 
1784), [Stictoleptura maculicornis maculicornis (DeGeer, 
1775)], S. rubra rubra (Linnaeus, 1758), S. scutellata scu-
tellata (Fabricius, 1781), Tetropium gabrieli Weise, 1905, 
Tetrops praeusta praeusta (Linnaeus, 1758), Xylotrechus 
antilope antilope (Schönherr, 1817)
Cerylonidae: Cerylon ferrugineum Stephens, 1830, 
C. histeroides (Fabricius, 1792)
Ciidae: Cis boleti (Scopoli, 1763), C. comptus Gyllenhal, 
1827, C. festivus (Panzer, 1793), C. micans (Fabricius, 
1792), C. punctulatus Gyllenhal, 1827, Ennearthron cor-
nutum (Gyllenhal, 1827), Octotemnus glabriculus (Gyllen-
hal, 1827), Orthocis alni (Gyllenhal, 1827), Sulcacis niti-
dus (Fabricius, 1792)
Cleridae: Thanasimus formicarius formicarius (Linnaeus, 
1758), Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Coccinellidae: Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758), 
A. decempunctata (Linnaeus, 1758), Calvia decemgutta-
ta (Linnaeus, 1767), C. quatuordecimguttata (Linnaeus, 
1758), Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758, Cocci-
nula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758), Halyzia se-
decimguttata (Linnaeus, 1758), Harmonia axyridis (Pallas, 
1773), Propylea quatuordecimpunctata (Linnaues, 1758), 
Scymnus abietis (Paykull, 1798), S. ater Kugelann, 1794, 
S. impexus Mulsant, 1850, Tytthaspis sedecimpunctata 
(Linnaeus, 1761)
Cryptophagidae: Atomaria analis Erichson, 1846, 
A. elongatula Erichson, 1846, A. ihsseni Johnson, 1978, 
A. turgida Erichson, 1846, Cryptophagus dentatus (Herbst, 
1793), C. labilis Erichson, 1846, C. pallidus Sturm, 1845, 
C. pilosus Gyllenhal, 1827, C. punctipennis C. Brisout 
de Barneville, 1863, C. reflexus Rey, 1889, C. saginatus 
Sturm, 1845, Spavius glaber (Gyllenhal, 1808)
Curculionidae: Acalles echinatus (Germar, 1824), 
A. fallax Boheman, 1844, Andrion regensteinensis 
(Herbst, 1797), Anthonomus conspersus Desbrochers 
des Loges, 1868, A. phyllocola (Herbst, 1795), A. rubi 
(Herbst, 1795), Archarius crux (Fabricius, 1777), A. pyrr-
hoceras (Marsham, 1802), Bradybatus fallax Gerstäcker, 
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1860, B. kellneri Bach, 1854, Brachonyx pineti (Paykull, 
1792), Ceutorhynchus alliariae H. Brisout de Barneville, 
1860, C. erysimi (Fabricius, 1787), C. chalybaeus Germar, 
1824, C. obstrictus (Marsham, 1802), C. pallidactylus 
(Marsham, 1802), C. typhae (Herbst, 1795), Cionus gan-
glbaueri Wingelmüller, 1914, C. hortulanus (Geoffroy in 
Fourcroy, 1785), C. nigritarsis Reitter, 1904, C. tubercu-
losus (Scopoli, 1763), Coeliastes lamii (Fabricius, 1792), 
Coeliodes rana (Fabricius, 1787), C. ruber (Marsham, 
1802), C. siculus Schultze, 1901, C. transversealbofasci-
atus (Goeze, 1777), C. trifasciatus Bach, 1854, Curculio 
glandium Marsham, 1802, C. venosus venosus (Graven-
horst, 1807), C. villosus Fabricius, 1781, Dorytomus oc-
callescens (Gyllenhal, 1835), D. rufatus rufatus (Bedel, 
1888), Echinodera hypocrita (Boheman, 1837), Ernopori-
cus fagi (Fabricius, 1798), Eusomus ovulum Germar, 1824, 
Exomias pellucidus pellucidus (Boheman, 1834), Gym-
netron melanarium (Germar, 1821), Hadroplontus litura 
(Fabricius, 1775), Hylastes cunicularius Erichson, 1836, 
Hylesinus toranio (D‘Anthoine, 1788), H. varius (Fab-
ricius, 1755), Hypera arator (Linnaeus, 1758), H. meles 
(Fabricius, 1792), Kyklioacalles roboris (Curtis, 1834), 
Larinus carlinae (Olivier, 1807), L. turbinatus Gyllenhal, 
1835, Magdalis armigera (Geoffroy in Fourcroy, 1785), 
M. cerasi (Linnaeus, 1758), M. duplicata Germar, 1819, 
M. flavicornis (Gyllenhal, 1836), M. frontalis (Gyllen-
hal, 1827), M. ruficornis (Linnaeus, 1758), M. violacea 
(Linnaeus, 1758), Mecinus labilis (Herbst, 1795), M. py-
raster (Herbst, 1795), Miarus ajugae (Herbst, 1795), Mo-
gulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813), M. euphorbiae 
(C. Brisout de Barneville, 1866), Nedyus quadrimaculatus 
(Linnaeus, 1758), Orchestes fagi fagi (Linnaeus, 1758), 
O. pilosus (Fabricius, 1781), O. quercus (Linnaeus, 1758), 
O. testaceus (O. F. Müller, 1776), Otiorhynchus raucus 
(Fabricius, 1777), O. singularis (Linnaeus, 1767), Phloeo-
phagus lignarius (Marsham, 1802), Phyllobius argentatus 
argentatus (Linnaeus, 1758), P. glaucus (Scopoli, 1763), 
P. pyri (Linnaeus, 1758), P. viridicollis (Fabricius, 1792), 
Pissodes harcyniae (Herbst, 1795), P. piceae (Illiger, 
1807), P. piniphilus (Herbst, 1797), Pityogenes bidentatus 
(Herbst, 1784), Polydrusus aeratus aeratus (Gravenhorst, 
1807), P. cervinus (Linnaeus, 1758), P. formosus (Mayer, 
1779), P. marginatus Stephens, 1831, P. mollis (Strøm, 
1768), P. tereticollis (DeGeer, 1775), Rhinomias forticor-
nis (Boheman, 1842), Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 
1758), R. perpendicularis (Reich, 1797), Rhinusa linariae 
(Panzer, 1795), Rhyncolus ater ater (Linnaeus, 1758), Ro-
mualdius angustisetulus (Hansen, 1915), Sciaphilus aspe-
ratus (Bonsdorff, 1785), Scolytus intricatus (Ratzeburg, 
1837), Simo hirticornis (Herbst, 1795), Sitona languidus 
Gyllenhal, 1834, S. obsoletus obsoletus (Gmelin, 1790), 
S. striatellus Gyllenhal, 1834, S. sulcifrons argutulus 
Gyllenhal, 1834, S. suturalis Stephens, 1831, Stenoca-
rus ruficornis (Stephens, 1831), Stereocorynes truncorum 
(Germar, 1824), Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775), 
S. melanogrammum (Forster, 1771), Taphrorychus bico-
lor (Herbst, 1794), Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758), 
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787), Tychius pi-
cirostris (Fabricius, 1787), Xyleborus monographus (Fab-
ricius, 1792)

Dascilidae: Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758)
Dasytidae: Dasytes aeratus Stephens, 1830, D. caeruleus 
(DeGeer, 1774), D. niger (Linnaeus, 1761), D. obscurus 
Gyllenhal, 1813, D. plumbeus (O. F. Müller, 1776), D. vi-
rens (Marsham, 1802), Trichoceble floralis (Olivier, 1790)
Dermestidae: [Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761)], 
[A. pimpinellae pimpinellae (Fabricius, 1775)], A. scro-
phulariae scrophulariae (Linnaeus, 1758), [Attagenus 
pellio (Linnaeus, 1758)], [Dermestes frischi Kugelann, 
1792], [D. murinus murinus Linnaeus, 1758], Megatoma 
undata undata (Linnaeus, 1758)
Derodontidae: Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846
Elateridae: Actenicerus sjaelandicus (O. F. Müller, 1764), 
Adrastus axillaris Erichson, 1841, Agriotes acuminatus 
(Stephens, 1830), A. obscurus (Linnaeus, 1758), A. pi-
losellus (Schönherr, 1817), A. ustulatus (Schaller, 1783), 
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758), Ampedus balteatus 
(Linnaeus, 1758), A. pomorum (Herbst, 1784), A. san-
guineus (Linnaeus, 1758), Anostirus purpureus (Poda, 
1761), Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801), A. sub-
fuscus (O. F. Müller, 1764), A. vittatus (Fabricius, 1792), 
A. zebei Bach, 1852, Calambus bipustulatus (Linnaeus, 
1767), Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840, C. rufi-
collis (Linnaeus, 1758), Cidnopus pilosus (Leske, 1785), 
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847), Ctenice-
ra pectinicornis (Linnaeus, 1758), Dalopius marginatus 
(Linnaeus, 1758), Denticollis linearis (Linnaeus, 1758), 
Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835), Idolus picipennis 
(Bach, 1852), Limonius minutus (Linnaeus, 1758), Mela-
notus castanipes (Paykull, 1800), M. villosus (Geoffroy in 
Fourcroy, 1785), Nothodes parvulus (Panzer, 1799), Phe-
letes aeneoniger (DeGeer, 1774), Procraeus tibialis (La-
cordaire, 1835), Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758), 
Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758), [Sericus brunneus 
brunneus (Linnaeus, 1758)]
Endomychidae: Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758), 
Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792), Mycetina cruciata 
(Schaller, 1783)
Erotylidae: Dacne bipustulata (Thunberg, 1781), Tri-
plax aenea (Schaller, 1783), T. rufipes (Fabricius, 1787), 
T. russica (Linnaeus, 1758), Tritoma bipustulata Fabricius, 
1775
Eucnemidae: Eucnemis capucina Ahrens, 1812, Melasis 
buprestoides (Linnaeus, 1761)
Geotrupidae: Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791), 
[Odonteus armiger (Scopoli, 1772)], Trypocopris vernalis 
vernalis (Linnaeus, 1758)
Histeridae: Dendrophilus punctatus punctatus (Herbst, 
1792), D. pygmaeus (Linnaeus, 1758), Haeterius ferru-
gineus (Olivier, 1789), [Hister bissexstriatus Fabrici-
us, 1801], [Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775)], 
[M. carbonarius carbonarius (J. J. Hoffmann, 1803)], 
[M. purpurascens (Herbst, 1792)], Paromalus flavicornis 
(Herbst, 1792), [Platysoma compressum (Herbst, 1783)], 
[Saprinus semistriatus (L. G. Scriba, 1790)]
Hydrophilidae: Cercyon granarius Erichson, 1837, Me-
gasternum concinnum (Marsham, 1802)
Chrysomelidae: Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781), 
A. pygmaea Kutschera, 1861, A. venustula Kutschera, 
1861, Batophila rubi (Paykull, 1799), Bruchidius mar-
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ginalis (Fabricius, 1776), B. villosus (Fabricius, 1792), 
Cassida denticollis Suffrian, 1844, C. nebulosa Linnaeus, 
1758, C. rubiginosa rubiginosa O. F. Müller, 1776, C. san-
guinolenta O. F. Müller, 1776, C. vibex Linnaeus, 1767, 
C. viridis Linnaeus, 1758, C. vittata Villers, 1789, Clytra 
quadripunctata quadripunctata (Linnaeus, 1758), Crepi-
dodera aurata (Marsham, 1802), Cryptocephalus flavipes 
Fabricius, 1781, C. moraei (Linnaeus, 1758), C. sexpun-
ctatus sexpunctatus (Linnaeus, 1758), C. violaceus vio-
laceus Laicharting, 1781, Galerucella tenella (Linnaeus, 
1760), Hermeophaga mercurialis (Fabricius, 1792), Hispa 
atra Linnaeus, 1767, Hypocassida subferruginea (Schrank, 
1776), Chaetocnema concinna (Marsham, 1802), C. hor-
tensis (Geoffroy in Fourcroy, 1785), C. picipes Stephens, 
1831, Chrysolina fastuosa fastuosa (Scopoli, 1763), 
C. purpurascens purpurascens (Germar, 1822), C. varians 
(Schaller, 1783), Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758), 
Longitarsus monticola Kutschera, 1864, Luperus luperus 
(Sulzer, 1776), Mniophila muscorum muscorum (C. L. 
Koch, 1803), Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763), 
Oulema gallaeciana L. Heyden, 1870, Phyllotreta nigripes 
nigripes (Fabricius, 1775), P. undulata Kutschera, 1860, 
P. vittula (L. Redtenbacher, 1849), Prasocuris phellandrii 
(Linnaeus, 1758), Psylliodes napi (Fabricius, 1792), Ser-
mylassa halensis (Linnaeus, 1767), Smaragdina salicina 
(Scopoli, 1763)
Kateretidae: Brachypterolus linariae (Stephens, 1830), 
Brachypterus fulvipes Erichson, 1843, B. urticae (Fabrici-
us, 1792), Heterhelus scutellaris (Heer, 1841)
Laemophloeidae: Laemophloeus monilis (Fabricius, 
1787)
Lampyridae: Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
Latridiidae: Cartodere nodifer (Westwood, 1839), Corti-
caria longicollis (Zetterstedt, 1838), C. umbilicata (Beck, 
1817), Corticarina minuta (Fabricius, 1792), C. similata 
(Gyllenhal, 1827), Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793), 
Dienerella vincenti Johnson, 2007, Enicmus brevicor-
nis (Mannerheim, 1844), E. histrio Joy et Tomlin, 1910, 
E. transversa (A. G. Olivier, 1790), Latridius minutus 
(Linnaeus, 1767), Stephostethus alternans (Mannerheim, 
1844), S. angusticollis (Gyllenhal, 1827), S. lardarius (De-
Geer, 1775)
Leiodidae: Amphicyllis globiformis (C. R. Sahlberg, 
1833), A. globus (Fabricius, 1792), Anisotoma orbicularis 
(Herbst, 1792), Catops picipes (Fabricius, 1787), Choleva 
cisteloides cisteloides (Frölich, 1799), Leptinus testaceus 
P. W. J. Müller, 1817, Nargus anisotomoides anisotomo-
ides (Spence, 1815), N. wilkini (Spence, 1815), [Sciodre-
poides watsoni watsoni (Spence, 1815)]
Lucanidae: Platycerus caraboides caraboides (Linnaeus, 
1758), Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)
Lymexylidae: Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761)
Malachiidae: Attalus analis (Panzer, 1798), Axinotarsus 
marginalis (Laporte, 1840), Charopus flavipes (Paykull, 
1798), Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Melandryidae: Abdera flexuosa (Paykull, 1799), Ani-
soxya fuscula (Illiger, 1798), Conopalpus testaceus (Oli-
vier, 1790), Orchesia fasciata (Illiger, 1798), O. micans 
(Panzer, 1793), O. minor Walker, 1837, O. undulata Kra-
atz, 1853

Monotomidae: Monotoma angusticollis (Gyllenhal, 
1827), M. conicicollis Chevrolat, 1837, Rhizophagus bi-
pustulatus (Fabricius, 1792), R. dispar (Paykull, 1800)
Mordellidae: Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 
1775), Tomoxia bucephala bucephala Costa, 1854
Mycetophagidae: Litargus connexus (Geoffroy, 1785), 
Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787), M. decempun-
ctatus decempunctatus Fabricius, 1801, M. fulvicollis Fab-
ricius, 1792, M. multipunctatus Fabricius, 1792, M. piceus 
(Fabricius, 1777), M. quadriguttatus P. W. J. Müller, 1821, 
M. quadripustulatus (Linnaeus, 1760)
Nitidulidae: Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787), 
Cychramus luteus (Fabricius, 1787), Epuraea aestiva 
(Linnaeus, 1758), E. longula Erichson, 1845, E. mela-
nocephala (Marsham, 1802), E. neglecta (Heer, 1841), 
E. pallescens (Stephens, 1835), E. variegata (Herbst, 
1793), Meligethes aeneus (Fabricius, 1775), M. bidens 
C. Brisout de Barneville, 1863, M. denticulatus Heer, 
1841, M. difficilis Heer, 1841, M. distinctus Sturm, 1845, 
M. flavimanus Stephens, 1830, M. morosus Erichson, 
1845, M. pedicularius (Gyllenhal, 1808), Pocadius adus-
tus Reitter, 1888, P. ferrugineus (Fabricius, 1775), Soronia 
grisea (Linnaeus, 1758), S. punctatissima (Illiger, 1794)
Oedemeridae: Ischnomera cinerascens cinerascens (Pan-
dellé, 1867), I. sanguinicollis (Fabricius, 1787), Oedemera 
podagrariae podagrariae (Linnaeus, 1767)
Omalisidae: Omalisus fontisbellaquei (Geoffroy in Fou-
rcroy, 1785)
Orsodacnidae: Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758), 
O. humeralis humeralis Latreille, 1804
Phalacridae: Stilbus atomarius (Linnaeus, 1767)
Ptinidae: Dorcatoma robusta A. Strand, 1938, Ernobius 
abietinus (Gyllenhal, 1808), Ernobius abietis (Fabricius, 
1792), Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758), Hemi-
coelus costatus (Aragona, 1830), H. fulvicornis (Sturm, 
1837), Hyperisus plumbeum (Illiger, 1801), Microbregma 
emarginatum (Duftschmid, 1825), Ochina latreillii (Bo-
nelli, 1812), Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758), Pti-
nomorphus imperialis (Linnaeus, 1767), Ptinus pilosus P. 
W. J. Müller, 1821, P. rufipes Olivier, 1790, Xestobium 
rufovillosum (DeGeer, 1774)
Pyrochroidae: Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760)
Rhynchitidae: Deporaus betulae (Linnaeus, 1758), Cho-
nostropheus tristis (Fabricius, 1794), Lasiorhynchites oli-
vaceus (Gyllenhal, 1833), Neocoenorrhinus germanicus 
(Herbst, 1797), N. minutus (Herbst, 1797), Rhynchites 
auratus (Scopoli, 1763), R. bacchus (Linnaeus, 1758), Ta-
tianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767), Temnocerus 
longiceps (C. G. Thomson, 1888)
Salpingidae: Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813), L. den-
ticolle (Gyllenhal, 1813), Salpingus planirostris (Fabri-
cius, 1787), S. ruficollis (Linnaeus, 1760), Sphaeriestes 
castaneus (Panzer, 1796), Vincenzellus ruficollis (Panzer, 
1794)
Scarabaeidae: Aphodius arenarius (Olivier, 1789), A. de-
pressus (Kugelann, 1792), A. fimetarius (Linnaeus, 1758), 
A. granarius (Linnaeus, 1767), A. prodromus (Brahm, 
1790), A. pusillus pusillus (Herbst, 1789), A. sticticus 
(Panzer, 1798), Cetonia aurata aurata (Linnaeus, 1761), 
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790), O. ovatus 
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(Linnaeus, 1758), [O. vacca (Linnaeus, 1767)], [Protae-
tia marmorata marmorata (Fabricius, 1792)], P. metalli-
ca metallica (Herbst, 1782), Trichius fasciatus (Linnaeus, 
1758)
Scraptiidae: Anaspis flava (Linnaeus, 1758), Anaspis 
frontalis (Linnaeus, 1758), A. rufilabris (Gyllenhal, 1827), 
A. thoracica (Linnaeus, 1758)
Silphidae: Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771), 
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758), Nicrophorus hu-
mator (Gleditsch, 1767), [N. investigator Zetterstedt, 
1824], N. vespilloides Herbst, 1783, Oiceoptoma thoraci-
ca (Linnaeus, 1758), Phosphuga atrata atrata (Linnaeus, 
1758), [Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)], T. si-
nuatus (Fabricius, 1775),
Silvanidae: Silvanus unidentatus (Olivier, 1790), Uleiota 
planatus (Linnaeus, 1761)
Sphaeritidae: [Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792)]
Sphindidae: Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808)
Staphylinidae: [Acidota crenata crenata (Fabricius, 
1793)], Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813), Aleochara bi-
pustulata (Linnaeus, 1760), [A. curtula (Goeze, 1777)], 
[Amarochara bonnairei (Fauvel, 1865)], Amphichroum 
canaliculatum (Erichson, 1840), Anotylus mutator Lohse, 
1963, Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806), Antho-
bium atrocephalum atrocephalum (Gyllenhal, 1827), 
Astenus pulchellus (Heer, 1839), [Atheta castanoptera 
(Mannerheim, 1830)], [A. indubia (Sharp, 1869)], [Atre-
cus affinis (Paykull, 1789)], Batrisodes delaporti (Aubé, 
1833), Batrisus formicarius Aubé, 1833, Bibloporus bi-
color bicolor (Denny, 1825), Bisnius fimetarius (Graven-
horst, 1802), Bolitochara bella Maerkel, 1845, B. obliqua 
Erichson, 1837, Bryaxis ullrichii (Motschulsky, 1851), 
Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802), Cypha pulica-
ria (Erichson, 1839), Cyphea curtula (Erichson, 1837), 
Dadobia immersa (Erichson, 1837), Dinaraea aequata 
(Erichson, 1837), D. linearis (Gravenhorst, 1802), Eucon-
nus pubicollis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822), Euryusa 
castanoptera Kraatz, 1856, Eusphalerum limbatum limba-
tum (Erichson, 1840), E. semicoleoptratum (Panzer, 1795), 
E. signatum signatum (Maerkel, 1857), E. sorbi (Gyllen-
hal, 1810), E. stramineum (Kraatz, 1857), Falagrioma 
thoracica (Stephens, 1832), Gabrius osseticus (Kolena-
ti, 1846), G. splendidulus (Gravenhorst, 1802), Geostiba 
circellaris (Gravenhorst, 1806), Gyrophaena affinis Ma-
nnerheim, 1830, G. boleti (Linnaeus, 1758), G. joyi joyi 
Wendeler, 1924, G. joyioides Wüsthoff, 1937, Habroce-
rus capillaricornis (Gravenhorst, 1806), Heterothops dis-
similis (Gravenhorst, 1802), H. stiglundbergi Israelson, 
1979, [Lathrobium geminum Kraatz, 1857], Leptacinus 
pusillus (Stephens, 1833), Leptusa ruficollis (Erichson, 
1839), Lithocharis nigriceps (Kraatz, 1859), Lomechusa 
emarginata (Paykull, 1789), Lordithon exoletus (Erich-
son, 1839), L. lunulatus (Linnaeus, 1760), L. trinotatus 
(Erichson, 1839), Medon brunneus (Erichson, 1839), [Me-
garthrus denticollis (Beck, 1817)], Mycetoporus ambiguus 
Luze, 1901, [M. rufescens (Stephens, 1832)], [Myllaena 
intermedia Erichson, 1837], Notothecta flavipes (Graven-
horst, 1806), Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806), Ocalea 
badia Erichson, 1837, [Ocypus macrocephalus (Graven-
horst, 1802)], Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800), 

[Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810)], Omalium rugatum 
Mulsant et Rey, 1880, Ontholestes murinus (Linnaeus, 
1758), Othius punctulatus (Goeze, 1777), Oxypoda al-
ternans (Gravenhorst, 1802), O. annularis (Mannerheim, 
1830), [O. opaca (Gravenhorst, 1802)], [Oxyporus rufus 
rufus (Linnaeus, 1758)], Philonthus atratus (Gravenhorst, 
1802), P. cognatus Stephens, 1832, P. decorus (Graven-
horst, 1802), P. laevicollis (Lacordaire, 1835), [P. politus 
(Linnaeus, 1758)], Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 
1830, Phloeonomus punctipennis C. G. Thomson, 1867, 
Phloeopora corticalis corticalis (Gravenhorst, 1802), 
Phyllodrepa ioptera (Stephens, 1834), Proteinus atomarius 
Erichson, 1840, Quedius boops (Gravenhorst, 1802), [Q. 
brevicornis (C. G. Thomson, 1860)], Q. brevis Erichson, 
1840, [Q. cinctus (Paykull, 1790)], Q. fumatus (Stephens, 
1833), Q. limbatus (Heer, 1839), [Q. maurus (C. R. Sa-
hlberg, 1830)], Q. mesomelinus mesomelinus (Marsham, 
1802), Q. puncticollis (C. G. Thomson, 1867), Rugilus 
erichsonii (Fauvel, 1867), R. rufipes Germar, 1836, Sca-
phidium quadrimaculatum Olivier, 1790, Scaphisoma aga-
ricinum (Linnaeus, 1758), S. assimile assimile Erichson, 
1845, Scydmaenus rufus P. W. J. Müller et Kunze, 1822, 
S. tarsatus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822), Sepedophilus 
testaceus (Fabricius, 1793), [Staphylinus caesareus caesa-
reus Cederhjelm, 1798], Stenichnus collaris collaris (P. W. 
J. Müller et Kunze, 1822), S. scutellaris (P. W. J. Müller 
et Kunze, 1822), [Stenus ater Mannerheim, 1830], S. cla-
vicornis (Scopoli, 1763), S. humilis Erichson, 1839, S. 
montivagus Heer, 1841, S. ochropus Kiesenwetter, 1858, 
S. similis (Herbst, 1784), Tachinus corticinus Graven-
horst, 1802, T. laticollis Gravenhorst, 1802, Tachyporus 
hypnorum (Fabricius, 1775), T. chrysomelinus (Linnaeus, 
1758), [T. nitidulus (Fabricius, 1781)], T. obtusus (Linna-
eus, 1767), T. pusillus Gravenhorst, 1806, T. ruficollis 
Gravenhorst, 1802, [Tachyusa constricta Erichson, 1837], 
Thiasophila angulata (Erichson, 1837), Tinotus morion 
(Gravenhorst, 1802), Trimium brevicorne (Reichenbach, 
1816), Tyrus mucronatus mucronatus (Panzer, 1805), [Vel-
leius dilatatus (Fabricius, 1787)], Xantholinus laevigatus 
Jacobson, 1849, X. linearis (Olivier, 1795), X. longiven-
tris Heer, 1839, Xylodromus concinnus (Marsham, 1802), 
X. testaceus (Erichson, 1840), Zyras lugens (Gravenhorst, 
1802)
Tenebrionidae: Allecula morio (Fabricius, 1787), Bolito-
phagus reticulatus (Linnaeus, 1767), Corticeus unicolor 
Piller et Mitterpacher, 1783, Diaperis boleti boleti (Linna-
eus, 1758), Eledona agricola (Herbst, 1783), Gonodera 
luperus luperus (Herbst, 1783), Isomira murina murina 
(Linnaeus, 1758), Lagria hirta (Linnaeus, 1758), Myce-
tochara axillaris axillaris (Paykull, 1799), M. humeralis 
(Fabricius, 1787), M. maura (Fabricius, 1792), Platydema 
violaceum (Fabricius, 1790), Prionychus ater (Fabricius, 
1775), Pseudocistela ceramboides ceramboides (Linnae-
us, 1758), Scaphidema metalicum metalicum (Fabricius, 
1792), Stenomax aeneus (Scopoli, 1763)
Tetratomidae: Hallomenus axillaris (Illiger, 1807), H. bi-
notatus (Quensel, 1790), Tetratoma fungorum Fabricius, 
1790
Trogidae: [Trox hispidus (Pontoppidan, 1763)], T. scaber 
(Linnaeus, 1767)
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Trogossitidae: Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)
Zopheridae: Bitoma crenata (Fabricius, 1775), Coxe-
lus pictus (Sturm, 1807), Synchita humeralis (Fabricius, 
1792), S. variegata Hellwig, 1792

ZÁVĚR

Práce shrnuje dosavadní poznatky o výskytu brou-
ků (Coleoptera) na území vrchu Řičej s PR Bělýšov 
v Branžovském hvozdu. Základem publikace jsou vý-
sledky tříletého průzkumu, který zde proběhl v letech 
2012–2014. Během něj zde bylo zjištěno 524 druhů 
brouků. Ostatní dokladovaný materiál přinesl do se-
znamu dalších 124 druhů a konečně excerpce litera-
tury jej rozšířila o dalších 78 druhů. Celkem je tak 
z lokality dokumentováno 726 druhů z 61 čeledí řádu 
Coleoptera, některé z nich však jen z historických 
nálezů. Tak vysoký počet druhů na území jediného 
vrchu je dokladem výjimečně vysoké biodiverzity. 
Celkem 64 druhů, tedy přibližně 9 %, je klasifiková-
no v červeném seznamu bezobratlých (Hejda et al. 
2017). Nejcennější složkou jsou na lokalitě druhy, 
vázané na listnaté lesy přirozeného charakteru, ať 
už se jedná o druhy xylofágní, saproxylické, myce-
tofilní nebo predátory, živící se drobnými organiz-
my v tomto prostředí. Významní jsou zde především 
červotoč Ochina latreillii, kovaříci Crepidophorus 
mutilatus a Hypoganus inunctus, tesaříci Leioderes 
kollari, Pedostrangalia revestita a Saperda octo-
punctata, nosatec Kyklioacalles roboris, zobonoska 
Chonostropheus tristis, některé mycetofilní druhy 
z dalších čeledí – Synchita variegata, Hallomenus 
axillaris a predátor mšic Laricobius erichsoni. Nález 
drobného brouka Coxelus pictus z čeledi Zopheridae 
představuje potvrzení jeho výskytu v Čechách, kde 
byl dosud známý z jediného údaje v historické pu-
blikaci. Následující druhy - Aphanisticus elongatus 
elongatus, Cis punctulatus, Cypha pulicaria, Cyphea 
curtula, Dorytomus occallescens, Ernobius abietinus, 
Euglenes oculatus, Laricobius erichsoni, Leiopus lin-
nei, Leptusa ruficollis, Mogulones euphorbiae, My-
cetochara humeralis, Mycetophagus fulvicollis a My-
cetoporus ambiguus, jsou zde pravděpodobně poprvé 
publikovány ze západních Čech. Na lokalitě je zají-
mavé také nepočetné, ale v rámci České republiky 
významné zastoupení alpských a západoevropských 
(subatlantských) druhů, jejichž areál má v západních 
Čechách svoji severovýchodní resp. severní hranici. 
Patří k nim drabčíci Eusphalerum stramineum a Ste-
nus montivagus, a nosatci Andrion regensteinense 
a už zmíněný Kyklioacalles roboris.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří kolegům, kteří nám poskytli úda-
je ze svých sběrů, především pak aktivním účastní-
kům organizovaného průzkumu z let 2012–2014. Za 

cenné komentáře ke druhům čeledi Carabidae patří 
náš dík Ivo Těťálovi (Plzeň) a za další informace 
k výskytům některých druhů v České republice jsme 
vděčni kolegům Pavlu Moravcovi (Litoměřice) a Ji-
římu Vávrovi (Ostrava). S kompletací předmětné li-
teratury J. Roubala nám významně pomohl Zbyněk 
Kejval (Domažlice), který je také autorem fotografií 
některých druhů brouků.
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