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CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Druh rozšířený v
severní, střední,
v ý c h o d n í a
jihovýchodní Evropě,
v Malé Asii, Sýrii a
Egyptě. Po celém
území Č R velmi
vzácný na polích a
stepích nížin; živí se
p ř e d e v š í m
h o u s e n k a m i
m ů r o v i t ý c h
(Noctuidae); mizející
druh (Hůrka 1996).
Eurytopní,
xerofilní, písčitá a
pís č itohlinitá pole;
suché louky, remízy;
pís č ité ří č ní nivy,
stepi (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farka č
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.
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CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Západopalearktický
druh rozšířený po Volhu a
Í r á n . V Č R v
nominotypickém
poddruhu v teplých
dubových lesích nížin a
pahorkatin; při
přemno ž ení obale č e
dubového je velmi hojný
(Hůrka 1996).
Eurytopní, silvikolní,
arborikolní, listnaté lesy,
h o u š t i n y, z a h r a d y,
především na keřích a
stromech (obzvlá š tě
Quercus a Fagus),
potrava: housenky
Operophthera a Tortix
viridana (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač 1996).
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PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.
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CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Západopalearktický
druh zasahující na
východ po Altaj,
introdukovaný do
Severní Ameriky a na
Jávu. V ČR vzácný po
celém území od nížin do
hor, hojněj š í jen při
přemnožení lesních
škůdců (motýlů), zvláště
na jihu M (Hůrka 1996).
Eurytopní, silvikolní,
arborikolní, lesy, lesní
okraje zahrady, na keřích
a stromech, potrava:
housenky a kukly motýlů
( p ř e d e v š í m
Thaumetopoeidae) a
pilatky (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus arcensis Herbst, 1784 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Euroasijský druh,
r o z š í ř e n ý o d Ve l k é
Británie a Skandinávie po
Sachalin, Kurilské
ostrovy a Japonsko. Na
tomto areálu vytváří
několik poddruhů. V ČR
se vyskytují 2. Žije na
loukách, pastvinách, v
lesích, vřesovi š tích,
rašeliništích, i v
alpínském pásu hor.
(Hůrka 1996).
Eurytopní, xerofilní,
silvikolní, suché lesy,
světlé listnaté a smíšené
lesy (především Quercus
a Betula),
borové
porosty na stepích,
zahrady, travnaté stepi, v
tlejících pařezech, pod
uvolněnou kůrou, v
polštářích v mechu (Koch
1989); adaptabilní
(Hůrka, Veselý & Farkač
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

CHARAKTERISTIKA DRUHU

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus auratus L., 1761 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Západoevropský
druh, zasahující do
severozápadních Čech.
Velmi vzácný na teplých
otevřených stanovištích,
často v kulturní stepi, s
denní aktivitou, obývá
ní ž iny a pahorkatiny;
mizející a ohrožený druh
(Hůrka 1996).
Eurytopní, termofilní;
hlinitá pole, suchá říční
koryta; suché okraje lesů
a remízků; suché stráně;
suché louky (ne na čistě
písčitém podkladu)
(Koch 1989).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického rozšíření
konkrétních druhů je základem pro jejich
efektivní ochranu do budoucna. Mnohé
druhy střevlíkovitých jsou těsně vázány na
prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus auronitens Fabricius, 1792 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Jihozápadní a
střední Evropa, na
tomto areálu
vytváří mnoho
lokálních ras; v ČR
ojedinělý až hojný.
Lesy pahorkatin a
hor. (Hůrka, 1996).
Eurytopní,
s i l v i k o l n í ,
hygrofilní, vlhké
listnaté a smíšené
lesy, předev š ím
bukové lesy
(Fagetalia), dále
j e h l i č n a t é l e s y,
smrkové lesy, v
tlejícím dřevě, pod
uvolněnou kůrou, v
m e c h o v ý c h
pol š tářích (Koch
1989); adaptabilní
(Hůrka, Veselý &
Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus cancellatus Illiger, 1798 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Eurosibiřský druh,
rozšířený od severu
Španělska a západu Francie
na západě, jižní Skandinávie
a Sibiře na severu, severu
Balkánu a Krymu na jihu po
východní Sibiř (Jakutsko) na
východě. Na tomto
rozsáhlém areálu vytváří
nejméně 10 základních
poddruhů a velké množství
lokálních geografických ras.
V ČR se vyskytují populace 2
poddruhů. Druh se vyskytuje
od ní ž in do středních
horských poloh, v
otevřených i zastíněných
biotopech, často v závislosti
na poddruhové příslušnosti.
(Hůrka 1996).
Eurytopní, světlé lesy,
stepi, louky, pole, pod kůrou,
v drnech, v hromadách
slámy (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka, Veselý &
Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus clatratus L., 1761 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Druh rozšířený od
Velké Británie po Koreu a
Japonsko, v bažinách a
lužních lesích nižších
poloh. V ČR vzácný až
velmi vzácný a lokální po
celém území (Hůrka
1996).
Stenotopní, tyrfofilní;
především v husté
vegetaci, hlavně ve
společenstvech
vzniklých naplavením,
b a ž i n y, m o k ř a d y,
bažinaté břehy jezer, v
mokrém mechu a detritu;
ve vrbových pařezech,
někdy také ve vodě
(Koch 1989); reliktní
(Hůrka, Veselý & Farkač
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

CHARAKTERISTIKA DRUHU

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus convexus Fabricius, 1775 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Eurosibiřský
d r u h v Č R
nominotypický
poddruh, hojný po
celém území na
málo zastíněných
stanovištích.
(Hůrka 1996).
Eurytopní,
hygrofilní, č asto
xerofilní, vlhké
biotopy, močálovité
lesy, suché stráně,
vápenaté, pastviny,
suché louky, písčité
stepi, suché lesy,
světlé křoviny
(Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus coriaceus L., 1758 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Evropa (kromě Velké
Británie a Iberského
poloostrova), západní
Anatolie. Z šesti
poddruhů se v ČR
vyskytuje jeden. Lesy, od
rovin do hor. Carabus
coriaceus coriaceus :
Evropský poddruh (bez
Karpat a Balkánu), v
Č echách, na Moravě
ojedinělý, lokálně hojný.
(Hůrka 1996).
Eurytopní, obzvláště
silvikolní, vlhké listnaté
l e s y, o k r a j e l e s ů ,
zahrady, houštiny, louky,
m e z e , s t e p i ,
k a m e n o l o m y, s u c h é
stráně, vinice, v tlejících
pařezech, ve kmenech
porostlých mechem, pod
klestím (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

OBECNÉ INFORMACE

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

CHARAKTERISTIKA DRUHU

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus glabratus Paykull, 1790 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména
díky sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou
dobře prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto
faktu jsou považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka,
Veselý & Farkač (1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v
letech 1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam
druhů, publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol
2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních
druhů, dále celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod
Cicindela. Do soustavy NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá
stepní a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách,
keřích a stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění
(lesní), ale i druhy heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech.
Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě, často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v
nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor. Většina středoevropských druhů je však spíše
vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících
organismů. Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však
dravé i fytofágní, zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci
patří hlavně mezi nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé
bezobratlé a výjimečně obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky,
chvostoskoky, larvy i imaga drabčíků nebo plicnaté plže.

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

OBECNÉ INFORMACE

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického rozšíření konkrétních druhů je základem pro jejich efektivní
ochranu do budoucna. Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho
byť nepatrným změnám. Na změny v prostření pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními reagují
rozdílným způsobem, což se v konečném důsledku projeví ve změně abundance těchto druhů. V
současné době se mnohé biotopy mění velmi dynamicky především díky globálním změnám klimatu a
antorpogením vlivům. Prezentovaný soubor map dává představu o celkovém historickém rozšíření
druhu na území ČR, dále pak ve třech periodách (do roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000 až do
současnost). Přibližně stejný počet obsazených čtverců ve všech 3 periodách ukazuje na stabilní areál
rozšíření v ČR. Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců, nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při srovnání s celkovým historickým areálem rozšíření lze pak
vyhodnocovat posuny areálu rozšíření.

CHARAKTERISTIKA DRUHU

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Druh velký 22-34 mm. Spodní strana a všechny přívěsky černé. Krovky modré až černé, lesklé,
silně klenuté a skoro hladké, stejnoměrně jemně zrnité.
Evropský druh, chybějící v jižní části, zasahující na severozápadní Sibiř. V ČR nominotypický
poddruh, hojný v lesích pahorkatin a hor, kde vystupuje až do alpinské zóny. (Hůrka 1996).
Stenotopní, silvikolní, staré listnaté lesy, v tlejících pařezech, v polštářích mechu (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka, Veselý & Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus granulatus L., 1758 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Transpalearktický
druh, rozšířený od
Pyrenjí a Velké Británie
po Sachalin a Japonsko,
Vytvářející na tomto
areálu na 10 poddruhů,
zavlečený do Severní
Ameriky. V ČR obecný
nominotypický poddruh.
Vlhkomilný, eurytopní
střevlík nezastíněných i
zastíněných stanovišť,
nížiny až hory (Hůrka
1996).
Eurytopní, hygrofilní,
silvikolní, vlhké listnaté
l e s y, l u ž n í l e s y,
močálovité lesy, vlhké
louky, mo č ály, mokrá
pole, houštiny, v říčních
nivách, v tlejícím dřevě,
pod uvolněnou kůrou
(Koch 1989); eurytopní
(Hůrka, Veselý & Farkač
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

CHARAKTERISTIKA DRUHU

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus hortensis L., 1758 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Lesní druh
severní, střední,
v ý c h o d n í a
jihovýchodní Evropy.
V ČR obecný v
l i s t n a t ý c h i
jehličnatých lesích od
nížin do hor. (Hůrka
1996).
Eurytopní,
silvikolní, světlé lesy,
smíšené lesy, lužní
lesy, okraje lesů,
parky, křoviny, v
tlejících pařezech a
dřevě, v polštářích
mechu (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farka č
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
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Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
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Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus hungaricus Fabricius, 1792 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
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CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
D r u h
s
disjunktivním
r o z š í ř e n í m ,
zasahujícím západní
S l o v e n s k o ,
j i h o v ý c h o d n í
Rakousko, Maďarsko,
Banát, severovýchodní
R a k o u s k o ,
jihovýchodní Moravu,
Ukrajinu, Krym,
západní a jihozápadní
R u s ko a výc h o d n í
Kavkaz. V ČR pouze na
Moravě, kde je velmi
vzácný a velmi lokální
n a s t e p n í c h
stanovi š tích (Hůrka
1996).
Stenotopní,
xerofilní, stepi;
pastviny; suchá pole
(Koch 1989); reliktní
( H ů r k a , Ve s e l ý &
Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus intricatus L.,1761 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
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CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Západní, střední a
jihovýchodní Evropa
po severní část
Balkánu. V ČR
nominotypický
poddruh ojedinělý v
teplej š ích polohách,
předev š ím v lesích
hájového typu. (Hůrka
1996).
E u r y t o p n í ,
termofilní, světlé lesy,
suché okraje lesů,
vyhřáté stráně, slunné
svahy, vinice v tlejících
pařezech, pod
uvolněnou kůrou, pod
kmeny porostlými
mechem (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus irregularis Fabricius, 1792 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
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Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Druh střední
E v r o p y ,
severozápadního
Balkánu a Karpat,
indikátor původních
lesů (Hůrka 1996).
Stenotopní,
hygrofilní, silvikolní;
v l h k é l e s y,
především severní
svahy bučin s
bohatým bylinným
patrem (Fagetalia),
soutěsky potoků; v
čerstvých pařezech,
pod kůrou, v
pol š tářích mechu
(Koch 1989); reliktní
(Hůrka, Veselý &
Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus linnaei Panzer, 1812 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Druh východních
Alp, Českého masívu
a Karpat. V ČR typický
pro lesy rozsáhlejších
horských masívů
(Hůrka 1996).
Stenotopní,
hygrofilní, silvikolní;
světlé, vlhké listnaté
lesy; břehy lesních
potoků, lesní močály;
v zetlelých pařezech
(Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Ve s e l ý & F a r k a č
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus menetriesi pacholei Sokolár, 1911 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Severovýchodní
část Evropy, izolovaný
v ý s k y t
v e
středoevropských
horách. Žije v
močálovitých lesích, ve
středoevropských
horách v rašeliništích
(Hůrka 1996).
Stenotopní,
tyrfofilní, silvikolní; lesní
mo č ály, podmá č ené
lesní louky; v zetlelých
pařezech (Koch 1989);
reliktní (Hůrka, Veselý &
Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus nemoralis O.F. Muller, 1764 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Druh západní,
střední, severní a jižní
Evropy, zavlečený do
S e v e r n í A m e r i k y,
vytvářející několik
poddruhů. V ČR
nominotypický
poddruh, hojný od
nížin do hor, spíše na
nezastíněných
stanovi š tích: háje,
lesy, zahrady. (Hůrka
1996).
Eurytopní,
silvikolní, světlé lesy,
lužní lesy, křoviny,
zahrady, lesní okraje,
stepi, louky, cihelny,
suché stráně, pod
uvolněnou kůrou, v
mechu (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Ve s e l ý & F a r k a č
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus nitens L., 1758 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
S e v e r n í
polovina Evropy, v
ČR vzácný na
písčitých půdách,
vřesovištích a
rašeliništích; heliofil
s denní aktivitou
(Hůrka 1996).
Eurytopní,
xerofilní; pís č ité
oblasti; písčité lesy;
slatiny; písčitá pole
(Koch 1989);
reliktní (Hůrka,
Veselý & Farkač
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus obsoletus Sturm, 1815 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Druh karpatského
oblouku, rozšířený od
Banátu v Rumunsku až
po Beskydy na Moravě
(Hůrka 1996).
E u r y t o p n í ,
silvikolní; lesy (Koch
1989); adaptabilní
( H ů r k a , Ve s e l ý &
Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus problematicus Herbst, 1786 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
P y r e n e j e ,
jihozápadní, západní,
střední a severní
Evropa, Island. Na
tomto areálu vytváří
velké množství
lokálních ras, těžko
odlišitelných tvarově i
skulpturou krovek. V
ČR nominotypický
poddruh, po celém
území ojedinělý,
lokálně hojný v lesích
pahorkatin a hor
(Hůrka 1996).
E u r y t o p n í ,
silvikolní; jehli č naté
lesy, v tlejícím dřevě;
pod uvolněnou kůrou;
v mechu na kmenech
(Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus scabriusculus Olivier, 1795 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
D
r
u
h
jihovýchodní
Evropy, zasahující
n a j i h M o r a v y.
Te p l á , s u c h á
o t e v ř e n á
stanoviště: stepi,
pastviny, vinice;
nížiny (Hůrka
1996).
Eurytopní,
xerofilní; teplé
svahy; stepi; místa
s navátým pískem;
písčitá pole; suché
louky; ve slámě
(Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus scheidleri Panzer, 1799 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
V ČR 2 poddruhy: C.
scheidleri scheidleri poddruh východního
Bavorska a severního a
východního Rakouska,
zasahující do jižních a
jihovýchodních Čech a
jižní části Moravy. C.
scheidleri helleri p o d d r u h
severovýchodní č ásti
Čech a severní poloviny
Moravy. Na styčných
plochách poddruhů se
vyskytují přechodní
jednici (Hůrka 1996).
E u r y t o p n í , l e s y,
jílová pole, říční nivy,
vinice - Rakousko:
dubové a dubohabrové
lesy (QuercoCarpinetum) (Koch
1989); adaptabilní
(Hůrka, Veselý & Farkač
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

CHARAKTERISTIKA DRUHU

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus sylvestris Panzer, 1793 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
A l p y, Va r i s k á
pohoří, Karpaty;
vytváří několik
poddruhů, v Č R
nominotypický
poddruh, hojný v
lesích a alpínském
pásmu hor Čech a
Moravy (Hůrka
1996).
Eurytopní,
s i l v i k o l n í ; l e s y,
h o r s k é p a s t v i n y,
smrkové lesy až po
pás kosodřevin; v
tlejících pařezech
(Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farka č
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus ullrichii Germar, 1824 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
S t ř e d n í a
jihovýchodní Evropa,
od nížin do podhůří na
lu č ních, polních, v
křovinatých a
hájových stanovištích.
V ČR 2 poddruhy.
(Hůrka 1996).
Stenotopní,
termofilní, stepikolní,
jílovitá pole a rumiště,
zahrady na jílech nebo
vápenci (Koch 1989);
adaptabilní (Hůrka,
Ve s e l ý & F a r k a č
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
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251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
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Soubor map rozšíření druhu Carabus variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Česká republika,
S l o v e n s k o ,
jihozápadní Polsko a
Karpaty. V Čechách
pravděpodobně
vymřelý, na Moravě
vzácný u potoků
horských lesů (Hůrka
1996).
Stenotopní,
hygrofilní, paludikolní;
olšové zlomy, bažinaté
břehy lesních potoků;
bažinaté lesní mýtiny;
mokré louky podél
říčních břehů; v
tlejících pařezech,
také pod vodou (Koch
1989); reliktní (Hůrka,
Ve s e l ý & F a r k a č
1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.

Zaznamenané nálezy po roce 2000

TYPICKÝ BIOTOP
TYPICKÝ BIOTOP

Veškeré známé nálezy

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT
Hůrka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín. 565 pp.
Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality
prostředí. Klapalekiana 32: 15-26.
Jennings D. T., Houseweart M.W. & Dunn G. A. 1986: Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae)
associated with strip clearcut and dense spruce-fir forest of Maine. The Coleopterists Bulletin, 40(3):
251-263.
Koch K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 1. Goecke & Evers, Krefeld. 440 pp.
Veselý P., Moravec P. & Stanovský J. 2005: Carabidae (střevlíkovití), pp. 406411. In: [eds]: Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech
Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (2012).

Soubor map rozšíření druhu Carabus violaceus L., 1758 (Coleoptera: Carabidae) v České republice)
MAPY ZNÁMÉHO ROZŠÍŘENÍ DRUHU
Tato mapa byla vytvořena v rámci projektu CIGA 20124310 Model
prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v
podmínkách měnícího se klimatu v ČR.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Autoři:
Oto Nakládal
Radek Hejda

Zaznamenané nálezy do roku 1979

Praha, 2012

CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH
Studium střevlíkovitých brouků (Carabidae) má v České republice dlouholetou tradici. Zejména díky
sběratelské oblibě se jedná o jednu z nejlépe probádaných čeledí hmyzu. U většiny druhů jsou dobře
prozkoumány zejména ekologické nároky ale i jejich přibližné faunistické rozšíření. I díky tomuto faktu jsou
považováni za jednu z nejvýznamnějších bioindikačních skupin organismů (např. Hůrka, Veselý & Farkač
(1996)).
Moderní přehled našich druhů prvně podal Kult (1947), následné přehledy pak byly publikovány v letech
1972 až 1993 (Pulpán & Reška 1972; Pulpán & Hůrka 1984,1993). Doposud poslední seznam druhů,
publikoval Hůrka (1996).
V současné době je z území České republiky evidováno 518 druhů a poddruhů včetně druhů
vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů nebyl dosud dostatečně potvrzen (Veselý & kol 2005).
Do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky je řazeno 174 druhů a poddruhů (33,6 % z
celkového počtu). Ze zákona je chráněno dle přílohy č. III Vyhlášky 359/1992 Sb. 16 konkrétních druhů, dále
celý rod Brachinus, a kromě druhu Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 také celý rod Cicindela. Do soustavy
NATURA 2000 jsou zařazeny 3 druhy.
Střevlíkovití obývají nejrůznější stanoviště od mokrých, bažinatých nebo pobřežních až po suchá stepní
a pouštní. Většina druhů žije na povrchu půdy pod kameny nebo v hrabance. Žijí i na bylinách, keřích a
stromech, některé druhy i pod kůrou a v hnijícím dřevě. Známe druhy vyžadující zastínění (lesní), ale i druhy
heliofilní, pobíhající za dne a plného slunce na otevřených biotopech. Mikrokavernikolní druhy žijí v půdě,
často pod hluboko zapadlými kameny. Některé druhy žijí jen v nížinách, jiné jen v alpínských pásmech hor.
Většina středoevropských druhů je však spíše vlhkomilných s noční aktivitou (Hůrka 1996).
Střevlíkovití patří mezi dominantní dravé bezobratlé ve společenstvech epigeicky žijících organismů.
Potravně jsou to především příležitostní polyfágní predátoři. Některé druhy jsou však dravé i fytofágní,
zatímco jiné striktně fytofágní (Jennings, Houseweart & Dunn 1986). Naši zástupci patří hlavně mezi
nespecializované masožravce lovící aktivně kořist nebo vyhledávající uhynulé bezobratlé a výjimečně
obratlovce. Část z nich jsou potravní specialisté vázaní např. na housenky, chvostoskoky, larvy i imaga
drabčíků nebo plicnaté plže.

CHARAKTERISTIKA DRUHU
Eurosibiřský druh ve
střední Evropě je
možno, především na
základě tvaru koncové
části aedeagu, rozlišit 3
poddruhy, které se na
styku areálu kří ž í a
vytvářejí přechodné,
n e s n a d n o
identifikovatelné formy.
Prakticky celé území ČR
obývá nominotypický
poddruh. Druh je hojný
po celém území,
především v lesích, ale i
na otevřených
stanovištích, od nížin do
vysokých hor (Hůrka
1996).
Eurytopní, světlé
l e s y, l u ž n í l o u k y,
otevřená, stanovi š tě
( K o c h 1 9 8 9 ) ;
adaptabilní (Hůrka,
Veselý & Farkač 1996).

Zaznamenané nálezy v letech 1980-1999

PRO UŽIVATELE
Poznání aktuálního i historického
rozšíření konkrétních druhů je základem
pro jejich efektivní ochranu do budoucna.
Mnohé druhy střevlíkovitých jsou těsně
vázány na prostředí a jsou citlivé k jeho byť
nepatrným změnám. Na změny v prostření
pak jednotlivé druhy v interakci s ostatními
reagují rozdílným způsobem, což se v
konečném důsledku projeví ve změně
abundance těchto druhů. V současné
době se mnohé biotopy mění velmi
dynamicky především díky globálním
změnám klimatu a antorpogením vlivům.
Prezentovaný soubor map dává představu
o celkovém historickém rozšíření druhu na
území ČR, dále pak ve třech periodách (do
roku 1979, v periodě 1980 až 1999 a 2000
až do současnost). Přibližně stejný počet
obsazených čtverců ve všech 3 periodách
ukazuje na stabilní areál rozšíření v ČR.
Výrazný nárůst počtu obsazených čtverců,
nebo naopak jejich výrazný pokles značí
expandující respektive mizející druh. Při
srovnání s celkovým historickým areálem
rozšíření lze pak vyhodnocovat posuny
areálu rozšíření.
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Veškeré známé nálezy
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