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Faunistické zprávy ze západních Čech – 3
Faunistic records from western Bohemia – 3

COLEOPTERA: CARABIDAE
Notiophilus ruﬁpes Curtis, 1829
Bohemia occ., Čepice pr. Sušice env., vrch Chanovec (6747), 18.IX.2009, 1 ex.; dtto, 19.IX.2009,
2 ex.; dtto, 28.IV.2010, 1 ex.; dtto, 9.VI.2010, 2 ex.;
všechny ex. prosevem listí při okraji bukové mlaziny
na jižním svahu, I. Těťál lgt., det. et coll. Eurokavkazský druh, vyskytující se vzácně a lokálně spíše
na sušších, teplých stanovištích: háje, vinice; nížiny
až pahorkatiny (HŮRKA 1996). V Čechách nalézaný
pouze v původních nebo málo narušených listnatých
lesích a lesostepích v nejteplejších oblastech. V poslední době jsou ale jeho nálezy častější, pravděpodobně vzrůstá početnost populací (V E S E L Ý et al.
2002).
Lokalita nálezů spadá do oblasti sušicko-horažďovických vápenců a jde o první známé doklady z území
západních Čech.

Bembidion testaceum (Duftschmid, 1812)
Bohemia occ., Beňovy pr. Klatovy (6645),
19.VI.2010, 5 ex.; dtto, 2.IX.2010, 2 ex.; všechny
ex. na štěrkovém břehu zatopených částí pískovny
asi 2 km jihozápadně od obce, I. Těťál lgt., det. et
coll. Druh rozšířený v západní, střední a jižní Evropě, Malé Asii a na Kavkazu, v Čechách zastoupený
nominotypickým poddruhem, žijícím ojediněle a lokálně na nezastíněných štěrkopískových březích vod
od nížin do podhůří (HŮRKA 1996).
Poprvé doložen z území západních Čech. Nález je
významný i vzhledem k recentnímu výskytu v celých
Čechách. Poslední údaje o výskytu tohoto druhu pocházejí z konce minulého století z oblasti východních
Čech (P. Veselý, pers. comm.).
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Obr. 1. Lokalita nálezu Notiophilus ruﬁpes.
Fig. 1. Locality of Notiophilus ruﬁpes on the Chanovec
hill.

Obr. 2. Lokalita nálezu Notiophilus ruﬁpes – detailní pohled.
Fig. 2. Locality of Notiophilus ruﬁpes in detail.
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Obr. 4. Lokalita nálezu Bembidion testaceum – detailní
pohled.
Fig. 4. Locality of Bembidion testaceum in detail.

Obr. 3. Lokalita nálezu Bembidion testaceum.
Fig. 3. Locality of Bembidion testaceum near Beňovy.
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