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Zpráva o prvním nálezu břežnice Ochthera schembrii 
(Diptera: Ephydridae) ve střední Evropě
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Kejval Z. 2020: Zpráva o prvním nálezu břežnice Ochthera schembrii (Diptera: Ephydridae) ve střední Evropě. (Report 
on the first finding of the shore fly Ochthera schembrii (Diptera: Ephydridae) in Central Europe). Západočeské ento-
mologické listy 11: 84–85, 13-11-2020

Abstract. Ochthera schembrii Rondani, 1847 of the family Ephydridae is recorded from Central Europe for the first 
time. Three specimens (male and two females) were caught on a clayey bank of a small pond near Domažlice in western 
Bohemia (Czech Republic). Its distribution and key characters are briefly mentioned.

Key words: Diptera, faunistics, new records, Czech Republic

ÚVOD

Břežnice z rodu Ochthera Latreille, 1802 jsou dravé, 
velmi nápadné mouchy, v rámci evropské fauny če-
ledi lehce poznatelné podle mohutných loupeživých 
předních nohou (Obr. 1), které využívají zejména 
při lovu, podobně jako kudlanky. Vyskytují se přede-
vším na okrajích vod a jejich kořistí jsou drobní bez-
obratlí živočichové žijící na rozhraní břehu a mělké-
ho litorálu, např. larvy i dospělci drobných dvoukříd-
lých z čeledí Chironomidae, Culicidae a Ephydridae, 
viz Deonier (1972), Simpson (1975) a Clausen 
(1977). V palearktické oblasti je známo devět druhů 
tohoto rodu (Mathis & Zatwarnicki 1995, Zhang 
& Yang 2006). V Evropě se vyskytují pouze čtyři 
(Zatwarnicki 2013) a následující dva byly zjištěny 
také v České republice (Kubátová-Hiršová 2009): 
Ochthera manicata (Fabricius, 1794) a O. mantis 
(DeGeer, 1776). Tento krátký článek je zprávou o ná-
lezu třetího druhu, nového nejen pro území České 
republiky, ale celou střední Evropu.

PŘEHLED NÁLEZŮ

Ochthera schembrii Rondani, 1847 (Obr. 1)
Bohemia occ., Domažlice, JZ města (6543), 
49°25′43.0″N 12°54′17.4″E, břeh mělkého rybníčku, 
470 m n. m., 28.VIII.2019, 1 ♂, 2 ♀♀, Z. Kejval leg. 
et det. Všechny kusy jsou uloženy ve sbírce Muzea 
Chodska v Domažlicích.
Převážně mediteránní druh, jehož areál výskytu zahr-
nuje Bulharsko, Francii (Korsika, sporný údaj z pev-
ninské části), Itálii (včetně Sardinie, Sicílie a Mal-
ty), Řecko, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), 
a dále Azorské ostrovy a některé země severní Afriky 

Obr. 1. Ochthera schembrii, samec z lokality Domažlice 
(nahoře) a detail jeho loupeživé přední nohy (dole). Foto: 
Z. Kejval.
Fig. 1. Ochthera schembrii, male from the locality Do-
mažlice (top) and detail of its raptorial foreleg (bottom). 
Photo: Z. Kejval.
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a Blízkého Východu (Zatwarnicki 2013). Od všech 
evropských druhů se liší částečně oranžovými chodi-
dly předních nohou (Obr. 1), jejichž bazální článek 
je u samce široký, mírně asymetrický a s nápadně 
dlouhými setami na vnější straně (Clausen 1977, 
Irwin 1985). Ostatní evropské druhy jsou vzájemně 
velmi podobné, spolehlivě odlišitelné jen podle tvaru 
aedeagu a gonitů, viz Clausen (1977) nebo Kubáto-
vá-Hiršová (2003).
Nová lokalita u Domažlic je rybníček nově vybu-
dovaný na podzim roku 2018 (Obr. 2), s hlinitými 
břehy, mělkým litorálem a řídkou vegetací, zejména 
porosty sítiny (Juncus sp.). Společně s O. schembrii 
zde byla zjištěna i příbuzná O. manicata.
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Obr. 2. Místo výskytu Ochthera schembrii na lokalitě Do-
mažlice. Foto: Z. Kejval.
Fig. 2. Habitat of Ochthera schembrii at the locality Do-
mažlice. Photo: Z. Kejval.


