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Základní entomologický průzkum čeledí Staphylinidae a Carabidae v PR Dětaňský 

chlum 

 

    

Charakteristika sledovaného území 

 

 Jedná se o svahy kóty Chlum (539 m.n.m.) včetně náhorní plošiny se 

rozkládají 200 m severně od obce Dětaň. Rezervace byla vyhlášena v roce 1967 a 

má rozlohu 35,6 ha. Největší a nejzachovalejší část vegetace v chráněném území 

představují teplomilné doubravy s bohatým keřovým patrem s přechody k stepním 

trávníkům. Zastepněné louky s řadou solitérních dubů jsou útočištěm především 

teplomilného hmyzu.  

 

 

Metodika a časový rozvrh 

 

 Sběr bezobratlých byl prováděn podle platné metodiky (Krásenský, 2004) 

dostupné na webu AOPK ČR. Díky velmi suché a teplé zimě byly, především v 

jarním období, sběry brouků velmi chudé. Seznam druhů není zcela jistě konečný. 

Lokalita je významná i fytofágními brouky čeledí Curculionoidae a Chrysomelidae. 

Zatím však nebyl prováděn v těchto skupinách žádný systematický průzkum. 

Vzhledem k datu odevzdání výzkumu by nebyl přehled úplný.  

 

 Lokalita byla navštívena ve dnech: 14.1., 11.3., 15.3., 15.4., 17.5., 7.6., 9.7. 

  
  

   U každého druhu střevlíka (Carabidae) je uvedeno zařazení do bioindikační 

skupiny podle práce Hůrka, Veselý & Farkač (1996): 

  

R – reliktní: druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti 

namnoze charakter reliktů. Jedná se většinou o vzácné a ohrožené druhy 

přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů. 
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A – adaptabilní: druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému 

stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, 

zvláště v blízkosti původních ploch. 

E – eurytopní: druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a 

kvalitu prostředí, druhy nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, 

obývající silně antropogenně ovlivněnou a poškozenou krajinu. 

 

   U jednotlivých drabčíků (Staphylinidae) je uvedeno zařazení do ekologických 

skupin vzhledem k jejich vztahu k přirozenosti biotopu podle Boháč & al. (2004): 

 

RI – zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se 

především o druhy s arktoalpinním, boreoalpinním a boreomantánním rozšířením, 

dále druhy charakteristické pro rašeliniště, druhy vyskytující se jen v původních 

lesních porostech, atd. 

RII – zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou 

druhy kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.     

E – jsou to druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka 

(Boháč, 1999). 

 

    

 Jak u čeledi Carabidae, tak u čeledi Staphylinidae je důležitým ukazatelem 

antropogenního ovlivnění krajiny i poměr adaptabilních a reliktních druhů, vůči 

druhům eurytopním, resp. ubikvistním – Carabidae: R+A : E; Staphylinidae: RI+RII : 

E. 

 

 Podle podílu jednotlivých skupin můžeme lokality rozdělit na: 

- antropogenně téměř neovlivněné (podíl skupin R/RI+A/RII = 80-89,9 %) 

- antropogenně velmi slabě ovlivněné (podíl skupin R/RI+A/RII = 70-79,9 %) 

- antropogenně slabě ovlivněné (podíl skupin R/RI+A/RII = 60-69,9 %) 

- antropogenně ovlivněné (podíl skupin R/RI+A/RII = 50-59,9 %) 

- antropogenně silně ovlivněné (podíl 30-50%) 

- antropogenně velmi silně ovlivněné až degradované (podíl skupin R/RI+A/RII pod   

  29,9 %) 
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 Nomenklatura dravčíkovitých a střevlíkovitých je podle nejnovějšího katalogu 

palearktických brouků (Löbl & Smetana 2003, 2004). Bionomické údaje jsou čerpány 

z Scheerpeltz (1968), Boháč & Matějíček (2003) a  Hůrka (1996). Veškeré sběry jsou 

uloženy ve sbírce autora, pokud není uvedeno jinak. 

 

 

Jmenný seznam zjištěných taxonů 

 

STAPHYLINIDAE 

Druh bioindikační skupina 

Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813) R2 

Aleochara bipustulata (Linné, 1761) E 

Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810 R2 

Aleochara lata Gravenhorst, 1802 R1 

Amischa nigrofusca (Stephens, 1832) E 

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) R2 

Astenus gracilis (Paykull, 1789) E 

Atheta europaea Likovský, 1984 R2 

Atheta foveicollis (Kraatz, 1856) R2 

Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) E 

Atheta laevana (Mulsant & Rey, 1852) R2 

Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816) E 

Batrisus formicarius (Aubé, 1833) R2 

Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802) E 

Bolitochara obliqua Erichson, 1837 R2 

Bryaxis sp. - 

Dinaraea aequata (Erichson, 1837) R2 

Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806) R2 

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) E 

Euplectus karsteni (Reichenbach, 1816) E 

Euplectus nanus (Reichenbach, 1816) E 

Euryusa optabilis Heer, 1839 R1 

Euryusa sinuata Erichson, 1837 R1 

Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) E 

Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802) R2 

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) R2 

Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802) R2 

Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) E 

Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802 R2 
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Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) R2 

Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837) R2 

Metopsia similis Zerche, 1998 R2 

Mycetoporus punctus Gravenhorst, 1806 R2 

Ocypus nitens (Schrank, 1781) E 

Omalium caesum Gravenhorst, 1806 E 

Omalium rugatum Mulsant & Rey, 1880 R1 

Othius subuliformis Stephens, 1833 R2 

Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) R2 

Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) R2 

Oxypoda soror Thomson, 1855 R2 

Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802) E 

Philonthus cognatus Stephens, 1832 E 

Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) E 

Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835) R2 

Philonthus varians (Paykull, 1789) E 

Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830 R2 

Phyllodrepa ioptera (STEPHENS, 1834) R2 

Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801) R2 

Poromniusa procidua (Erichson, 1837) R1 

Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792) R2 

Rugilus rufipes (Germar, 1836) E 

Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) R1 

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) E 

Sepedophilus obtusus (Luze, 1902) E 

Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793) E 

Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 E 

Stenus humilis Erichson, 1839 R2 

Stenus ochropus Kiesenwetter, 1858 R2 

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) E 

Tachyporus chrysomelinus (Linné, 1758) E 

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) E 

Tachyporus ruficollis Gravenhorst, 1802 R2 

Tyrus mocronatus (Panzer, 1803) R2 

Xantholinus linearis (Olivier, 1795) E 

Zyras cognatus (MARKEL, 1842) R2 

Zyras collaris (Paykull, 1800) R2 

Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) R2 

Zyras laticollis (Märkel, 1842) R2 
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CARABIDAE 

Druh bioindikační skupina 
Abax parallelopipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) A 

Amara lunicollis Schioedte, 1837 A 

Amara ovata (Fabricius, 1792) E 

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) E 

Badister bullatus (Schrank, 1798) A 

Bembidion mannerheimii C.R.Sahlberg A 

Calathus fuscipes (Goezze, 1777) E 

Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 E 

Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 A 

Carabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761 A 

Carabus nemoralis nemoralis O.F.Müller, 1764 A 

Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785) A 

Harpalus pumilus (Sturm, 1818) A 

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) E 

Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 A 

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) E 

Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846) A 

Philorhizus notatus (Stephens, 1827) A 

Pterostichus niger (Schaller, 1783) A 

Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) A 

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) E 

Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785) A 

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) E 

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) E 
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Výsledky 

 

Významné, reliktní a faunisticky zajímavé druhy 

 

STAPHYLINIDAE 

 

Aleochara lata Gravenhorst, 1802 

Eurytopní druh žijící na mršinách, trusu a hnijících látkách. Nejčastěji se 

vyskytuje v nížinách, v nivách řek, ale i na ruderálech, mezích apod. Je rozšířen v 

holarktické oblasti. U nás v nejteplejších částech našeho území. Vzácnější druh, 

avšak lokálně hojný. 

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 17.v.2007, 2 ex., v pasti, Pavel Krásenský lgt. 

 

Poromniusa procidua (Erichson, 1837) 

 Eurytopní hygrofil žijící v lesích, parcích, ale i na rašeliništích. Zde v nejčastěji 

v mechu, opadu, ale i pod kůrou stromů. Je rozšířen ve střední a severní Evropě. Na 

našem území je vzácný až velmi vzácný. 

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 14.i.2007, 1§, 1 *, prosev mechu, Pavel Krásenský lgt. 

 

Zyras collaris (Paykull, 1800) 

 Stenotopní hygrofil žijící na březích tekoucích a stojatých vod, na mokrých 

loukách a v podmáčených lesích. Zde nejčastěji v tresech ostřic a jiných trav, v listí, 

mechu, detriru, často v blízkosti mravenců rodu Myrmica. Je rozšířen v Evropě a v 

severní Africe. U nás lokální, avšak díky skrytému způsobu života méně často 

nalézaný. Jeho nálezy se však poslední dobou množí. 

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 11.iii.2007, 1ex., prosev mechu, Pavel Krásenský lgt. 

 

Euryusa optabilis Heer, 1839 

  Eurytopní myrmekofil žijící v listnatých lesích, v parcích, ale i na starých 

solitérních stromech. Zde nejčastěji pod kůrou, v opadu v blízkosti, nebo přímo v 

hnízdech mravenců Lasius brunneus. Je rozšířen téměř v celé Evropě. U nás je 

rozšířen ostrůvkovitě v zachovalých původních lesích. Je poměrně vzácný. 

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 11.iii.2007, 1ex., pod kůrou dubu v hnízdě mravence Lasius 

brunneus, Pavel Krásenský lgt. 
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Euryusa sinuata Erichson, 1837 

 Stejně jako E. optabilis. Avšak ještě o něco vzácnější. 

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 11.iii.2007, 2ex., pod kůrou dubu v hnízdě mravence Lasius 

brunneus, Pavel Krásenský lgt. 

 

Omalium rugatum Mulsant & Rey, 1880 

 Eurytopní humikol. Žije především v lesích a na jejich okrajích. Zde v opadu, 

pod tlejícím dřevem, ale i v houbách. Je rozšířen v celé Evropě. U nás lokální, ale 

díky poměrně obtížné determinaci pravděpodobně častěji sbíraný a zaměňovaný s 

jinými druhy rodu Omalium.  

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 11.iii.2007, 1*, prosev pod čerstvou smrkovou větví, Pavel 

Krásenský lgt. 

 

Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) 

 Eurytopní fytodetritikol. Žije ve starších lesích, ale i v parcích. Zde nejčastěji v 

tlejícím (zteřelém) dřevě dubů, nebo bříz. Je rozšířen v celé Evropě. U nás po celém 

území, avšak vzácně. 

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 11.iii.2007, 2 ex., ve shnilém dubovém dřevě, Pavel Krásenský lgt. 

 

 

CARABIDAE 

 

Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846) 

V ČR lokálně hojný v bezlesé krajině na suchých, ke slunci exponovaných 

stanovištích bez zastínění: stepi; nížiny až pahorkatiny (Hůrka 1996).  

Boh.bor.occ. Louny, Dětaň (5845), 11.iii.2007, více ex., prosev na louce, Pavel Krásenský lgt., Pavel 

Vonička det. 
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Závěr 

   V průběhu roku 2007 bylo na území PR Dětaňský chlum nasbíráno 68 druhů 

drabčíkovitých a 24 druhů střevlíkovitých. Počet druhů a celková diverzita byla 

ovlivněna velmi atypickou zimou a následným suchem, ale také krátkou dobou 

realizace, ve které měl být výzkum odevzdán, tedy do konce července. Počet druhů 

tak není zdaleka konečný. Na lokalitě byl prokázán výskyt 6 (9 %) reliktních druhů 

drabčíků (Aleochara lata, Euryusa optabilis, Euryusa sinuata, Omalium rugatum, 

Poromniusa procidua a Sepedophilus bipunctatus), 35 (52,2 %) druhů adaptabilních 

a 26 (38,8 %) druhů eurytopních. Z čeledi střevlíkovitých byl prokázán výskyt 9 (37,5 

%) druhů eurytopních a 15 (62,5 %) druhů adaptabilních. Lokalita je však také velmi 

cenná výskytem řady fytofágních druhů hmyzu z čeledí nosatcovitých, 

mandelinkovitých, tesaříkovitých ad. Dosud zde však nebyl prováděn systematický 

průzkum těchto čeledí. 

  

Zajímavý je nález pestrokrovečníka Opilo pallidus (Olivier, 1795), který je u 

nás vzácný v původních listnatých lesích. Na území lokality se vyskytuje i několik 

druhů mravenců rodu Formica. V centrální vrcholové části je poměrně velké hnízdo 

mravenců Formica rufa patřící mezi chráněné druhy podle zákona 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny.  

 

K zachování diverzity PR Dětaňský chlum je potřeba zachovat starší, a to i 

odumřelé a na zemi ležící listnaté stromy, především duby, ve kterých se vyvíjí řada 

xylofágních druhů hmyzu a jejichž hrabanka poskytuje útočiště řadě bezobratlých. 

Dalším předpokladem pro zachování stepních společenstev je intenzivní 

odstraňování náletových dřevin jako jsou růže šípkové a jiné keře. Důležitým 

negativním faktorem by byla také zvýšená chemizace, která by ovlivnila stepní 

společenstva a také kolonie mravenců rodu Formica. Ti spotřebují velké množství 

hmyzu z širokého okolí a díky chemizaci, a následnému úbytku přirozené potravy, by 

došlo k postupnému vymírání kolonií. 
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