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Anotace 

Hornické činnosti v krajině byla vždy z hlediska ochrany přírody připisována spíše 

negativa, jako všeobecně každému zásahu člověka do původní přírody. Je však třeba mít 

na mysli, že člověk již do přírody neodmyslitelně patří a jeho činnost v krajině může mít i 

svá pozitiva. 

V bakalářské práci je popsán výskyt střevlíkovitých brouků (Carabidae) v hornické 

krajině. Kromě obecného seznámení s danou skupinou živočichů a zkoumanou oblastí, 

patří hlavní část právě praktickému studiu střevlíkovitých brouků. Jsou popsány použité 

metody studia, zpracovány a zhodnoceny výsledky z jednotlivých studovaných lokalit. 

 

Klíčová slova: Carabidae, bioindikátor, hornická krajina 

 

Summary 

Mining activities has always been rather negative in the country, as in general every 

human intervention in nature. It should be kept on mind that the man belongs to nature and 

his activities in the landscape can also have positives.  

The bachelor work describes occurrence of ground beetles (Carabidae) in the mining 

landscape. Apart from the general introduction with this group of animals and exploring 

areas, the main part include practical study of ground beetles. It describes the  methods 

used in study, processed and evaluated the results from each of the studied sites. 

  

Keywords: Carabidae, bioindicators, mining landscape  
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1. Úvod 

Co se týče České republiky, studium střevlíkovitých zde má dlouholetou tradici. 

Jedná se o jednu z nejvíce probádaných čeledí hmyzu a patří také mezi jednu 

z nevýznamnějších bioindikačních skupin organismů. 

Málokdo, když spatří tohoto tvora, se nepozastaví nad jeho lesknoucími se, 

či pestrými barvami hrajícími krovkami. Ovšem díky jejich dlouhým končetinám, jsou 

velmi hbití a většinou nedají pozorovateli příležitost se podrobněji podívat.  

Tato práce popisuje výskyt střevlíkovitých brouků (Carabidae) ve vybraných 

lokalitách dobývacího prostoru Staříč. Dané studium bylo provedeno v rámci zoologického 

monitoringu ve Staříči. Postindustriální stanoviště, která se nachází právě i na území 

Staříče, bývají v posledních letech stále diskutabilnějším tématem. Je třeba si uvědomit, že 

ne každý zásah člověka do volné přírody musí být na škodu, tato území mohou být i místy 

s ojedinělou faunou, či flórou.  

V práci bych ráda přiblížila negativní a rovněž pozitivní vlivy těžby na střevlíkovité 

brouky ve zkoumané oblasti. Jedním z mých hlavních cílů je posoudit funkčnost metod 

studia střevlíků, které jsem měla možnost si vyzkoušet v praxi. V neposlední řadě bych 

touto prací chtěla poukázat na fakt, že i takto malí tvorové mají na Zemi své významné 

místo a je třeba jim věnovat pozornost. 
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2. Význam postindustriálních stanovišť pro organismy 

Postindustriální stanoviště jsou místa vytvořená antropogenní činností a následně 

jsou osídlována různými organismy, protože na těchto místech již ustala, či byla výrazně 

omezena průmyslová činnost. Jako postindustriální stanoviště mohou být chápána místa, 

jako jsou kamenolomy, pískovny, štěrkovny, hliniště, odkaliště po těžbě rud, po spalování 

uhlí apod. (Tropek, Řehounek 2011). 

Obnovou těchto ekosystémů a jejich částí, které člověk svojí činností narušil nebo i 

úplně zničil, se zabývá Ekologie obnovy. Uvažovat lze o obnově společenstev i celých 

ekosystémů nebo krajin. V praktických projektech obnovy se lze plně spoléhat na 

přirozenou sukcesi, nebo sukcesi různým způsobem usměrňovat, nebo lze použít zcela 

umělé, technické metody, kdy celý porost je jako celek vysázen či vyset. Technická 

obnova je z hlediska ochrany přírody popisována jako nejméně žádoucí, protože se 

výsledek může dost odlišovat od původní přírodní krajiny (Řehounek, Řehounková, Prach 

2010). 

Co se týče přirozené sukcese, po skončení průmyslové a těžební činnosti je lokalita 

ponechána svému vývoji.  S postupujícím časem dochází k nahrazování jednotlivých druhů 

(zejména rostlin) jinými, začne se tedy projevovat ekologická sukcese. Na úplném začátku 

je sterilní stanoviště kolonizováno dobře se šířícími pionýrskými druhy. Ty jsou postupně 

vytlačovány druhy silnějšími, které se šíří pomalu. Raná sukcesní stádia jsou 

charakteristická rozsáhlými plochami holého substrátu, který je stroze pokryt bylinami. 

Časem se holá místa zaplňují, na řadu přicházejí křoviny a později i stromy. Každé 

sukcesní stádium má své specializované druhy rostlin i živočichů, kteří nejsou dlouhodobě 

schopni přežívat v jiných stádiích. Proto má každé sukcesní stádium svou nezastupitelnou 

hodnotu. Popisovaná obnova postindustriálních stanovišť je nejen možná u drtivé většiny 

těchto člověkem vytvořených míst, ale je i mnohem levnější než technická rekultivace a 

také dává vzniknout i nesrovnatelně cennějším stanovištím, které častokrát bývají 

osídlovány ohroženými druhy organismů. Existují u nás dokonce i druhy, které jinde, než 

na postindustriálních plochách nenajdeme. Tyto druhy chybí v běžné kulturní krajině, tedy 

v lesích, na loukách či v polích, ale někdy i v chráněných oblastech, kde jsou poměrně 

dobře zachovalé přírodní podmínky. Lze říci, že někdy se postindustriální stanoviště 

stávají jedinou nadějí na přežití určitých tvorů (Tropek, Řehounek 2011). 
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V současné době již nejsou postindustriální plochy chápány jako jizvy v krajině, 

které je třeba zahladit, avšak přispívají k oživení, jinak fádní, člověkem ochuzené krajiny. 

Postindustriální stanoviště a jejich druhová společenstva, jsou jen vzácně kopií stanovišť 

přírodních. Jaké se zde budou vyskytovat druhy, záleží pouze na okolní krajině, historii 

dané lokality, na přítomnosti druhů, žijících v okolní krajině, které ji mohou kolonizovat, 

na přírodních podmínkách okolní krajiny a na interakci mezi kolonizujícími druhy 

(Tropek, Řehounek 2011). 

Kombinace rané sukcese a ekologického stresu způsobují to, že tyto místa často 

osídlují druhy, které jsou v běžné krajině stále vzácnější. Rozloha stanovišť jim i umožňuje 

vytvářet velké populace. Také různorodost podmínek dává vznik druhově poměrně 

bohatým společenstvům. Postindustriální stanoviště jsou vynikající k ochraně určitých 

organismů a také cestou jak zabránit jejich vymírání a jak je navrátit do běžné krajiny 

(Tropek, Řehounek, 2011). 

2.1. Hornická krajina 

Obecně pojem krajina byl do doby, než se začala vyvíjet krajinná ekologie a jí 

příbuzné obory chápán pouze jako určitá část povrchu Země. S rozvojem ekologie a jiných 

věd se krajina začala posuzovat více do hloubky. Krajinu v současnosti nemá jednu 

ustálenou definici, protože se krajinným prostředím zabývá nespočet vědních i 

mimovědních oborů. S jistotou lze říci, že je krajina reálně existující částí zemského 

povrchu, má přirozené hranice, vyznačuje se vnitřní stejnorodostí a existují v ní vzájemné 

funkční vazby živých organismů i neživé přírody (Stalmachová 1996). 

S rozvojem společnosti je stále více krajina, většinou negativně, ovlivňována 

lidským konáním. Jedním ze zásahů člověka do přírodní krajiny je i těžba, mění se reliéf, 

zabírá se půda, vznikají nové těžební tvary v krajině, dochází k negativnímu vlivu na 

spodní vodu a znečišťuje se ovzduší – vzniká hornická krajina (Krajinná ekologie - 

učebnice [online] 2014-02-10). 

Hornická krajina je často označována jako devastovaná krajina. Autoregulační 

schopnosti této krajiny jsou silně narušeny a přírodní struktura je zcela přeměněná. 

(Krajinná ekologie - učebnice [online] 2014-02-10). 
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Ve studované literatuře nebyl nalezen nijak zvláštní negativní ani konkrétně pozitivní 

vliv hornické činnosti na výskyt střevlíkovitých brouků. Pouze z hlediska adaptability lze 

konstatovat, že celá řada střevlíkovitých brouků má schopnost přizpůsobení se životu na 

starších lesnicky rekultivovaných haldách. Vliv hornické činnosti na výskyt čeledi 

Carabidae bude dále posouzen v praktické části práce. 

3. Bioindikace a bioindikační význam živých organismů  

Jako bioindikátor, nebo bioindikační druh je chápán organismus využívaný 

v bioindikačních metodách. Samotná přítomnost, či nepřítomnost druhu je indikátorem 

příslušného stavu (např. pstruzi mohou být indikátory čisté, na kyslík bohaté vody). 

Podobně řečeno, jako indikační druh je označován ten, který svým výskytem nebo 

reakcemi umožňuje hodnotit parametry prostředí (Anděl 2011). 

V praxi lze vyčlenit několik skupin bioindikátorů podle převažujícího využití. 

Existují druhy charakterizující přirozenost daného biotopu (a tedy recipročně celkovou 

antropogenní zátěž lokality), makrochemické ukazatele prostředí, či přítomnost 

antropogenních toxikantů (Anděl 2011). 

3.1. Bioindikační význam střevlíkovitých brouků (Carabidae) 

Střevlíkovití patří mezi skupiny, často používané při indikaci přirozenosti určitého 

biotopu (Anděl 2011). 

Reagují na celou řadu toxických látek (herbicidy, insekticidy), které jsou člověkem 

vnášeny do biocenóz v souvislosti s bojem proti škůdcům. Někteří střevlíkovití jsou citliví 

i na změnu pH a také vlhkosti, kvůli tomu mohou být využíváni jako bioindikátoři 

takovýchto změn prostředí (Hůrka 1996). 

Velká řada druhů z této čeledi je výrazně vázána na půdní povrch, jehož kvalitu 

dobře indikují. Existují však různé výjimky, jako jsou rody Dromius a částečně druhy 

z rodů Calosoma a Lebia, kteří se zdržují v korunách stromů a keřů. Druhy rodu 

Paradromius jsou vázány na travní společenstva a zástupci rodu Odacantha a druh 

Demetrias imperialis pak na orobince a rákosy (Stanovský, Pulpán 2006). 
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Nepatrná část druhů se adaptovala na prostředí sklepů a stájí, nebo rozkládající se 

produkty, které vznikají činností člověka, např. komposty. Tyto druhy se dají označovat za 

synantropní (Stanovský, Pulpán 2006). 

Na základě vztahu střevlíkovitých brouků k jejich prostředí byla vypracována 

metoda hodnocení kvality životního prostředí. Rozlišují se tři základní bioindikační 

skupiny:  

 Skupina R – druhy s nejužší ekologickou valencí, které mají v současnosti 

charakter reliktů. Jedná se o vzácné, ohrožené druhy, přirozených, nepříliš 

poškozených ekosystémů. Skupina zahrnuje v České republice 174 druhů, tj. 33% 

všech toxonů. 

 Skupina A – adaptabilnější druhy, osídlující více, či méně přirozené nebo 

přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře 

regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch. K ní patří 259 

taxonů (49%). 

 Skupina E – eurytopní druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na kvalitu 

prostředí. Jsou to druhy nestabilních měnících se habitatů, stejně jako druhy, které 

obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu. Tato skupina 

zahrnuje 93 taxonů (18% druhů a poddruhů České republiky).  

(Stanovský, Pulpán 2006) 

4. Střevlíkovití, jako modelová skupina výzkumu 

Ze systematického hlediska se pojetí čeledi střevlíkovitých (Carabidae) s postupem 

času často měnilo. Podle různých autorů dříve čeleď zahrnovala i bývalé čeledi 

Rhyssodidae a Cicindelidae. V současné době do čeledi Carabidae spadá pouze podčeleď 

Cicindelidae, Rhyssodidae tvoří samostatnou čeleď (Stanovský, Pulpán 2006). 

Čeleď střevlíkovitých je v České republice zastoupena asi 519 druhy, z toho 15 z 

nich je považováno za vyhynulé (Stanovský, Pulpán 2006). 
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4.1. Ohrožení a ochrana 

Z hlediska ohrožení a ochrany je nezbytné vědět, které druhy a případně ekosystémy 

jsou ohrožené, aby bylo možné je chránit (The 2010 Biodiversity Indicators: Challenges 

for Science and Policy [online] 2014-02-10). 

Cílem biologické ochrany je chránit druhy a společenstva před vyhynutím. Za 

ohrožené druhy jsou tedy považovány ty, kterým hrozí vyhynutí. Většinu ohrožených 

druhů lze považovat za vzácné (Begon, Harper, Townsend 1990).  

Bezprostředně jeden z největších negativních vlivů ubývání živočichů a celých 

společenstev má působení lidské činnosti. Zásahy člověka do volné přírody se neustále 

navyšují a bezohlednost lidských činů nezná mezí. Na druhé straně existuje řada organizací 

a různých ochranářských prvků, které se snaží přírodu a konkrétně jednotlivé druhy chránit 

(Losos a kol, 1984). 

Hlavní role v ochraně všech úrovní biodiverzity je v současném světě připisována 

státní správě a orgánům ochrany přírody. Jednotlivé státy se v přístupech k ochraně 

biodiverzity liší. Nejvýznamnějšími nařízeními Evropské unie týkající se druhové ochrany 

jsou Směrnice Rady č. 79/ 409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady č. 

92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin. Obě tyto směrnice byly v České republice implementovány do zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon je v ČR základním zákonem ochrany druhů. 

Ochrana je vztažena všeobecně na rostliny a živočichy, kteří by mohli být nějakým 

způsobem ohroženi ve své existenci a bezpochyby i na zvláště chráněné druhy (Primack a 

kol. 2011) Podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou zvláště chránění 

živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou i jimi užívaná 

přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Zákon je doplněn zákonem č. 16/1997 Sb., o 

podmínkách dovozu a vývozu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a 

vyhláškou 395/1992 Sb., kde je mimo jiné uveden seznam a stupeň ohrožení jednotlivých 

druhů. Výzkum a aktivní ochrana biodiverzity na úrovni populací jsou prováděny 

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR, organizace MŽP ČR). Orgánem 

ochrany přírody, který prosazuje opatření vyplývající z našich opatření i z mezinárodních 

dohod je Česká inspekce životního prostředí, která ukládá pokuty za nedodržení zákona, 

zabavuje nelegálně držené exempláře, poskytuje odborné expertizy celním orgánům při 
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dohledu nad legálností dovozu a vývozu ohrožených druhů a zajišťuje odborná školení 

(Primack a kol 2011) 

V souvislosti s ohrožením je vymezováno několik skupin ohroženotí. Světový svaz 

ochrany přírody (International Union for conservation of Nature and Natural Resources – 

IUCN) stanovil devět kategorií ohroženosti druhů (viz Tabulka 1). Druhy, zahrnuté 

v kategoriích kriticky ohrožený, ohrožený a zranitelný, jsou považovány za ohrožené 

vyhynutím. Pro tyto tři kategorie IUCN vytvořil kvantitativní kritéria, která jsou založena 

na pravděpodobnosti vyhynutí (viz Tabulka 1). Za použití kategorií A-E v Tabulka 2 

vyhodnotila a popsala IUCN míru ohroženosti rostlinných a živočišných druhů ve své sérii 

červených knih a červených seznamů ohrožených druhů. 

Tabulka 1: Kategorie ohroženosti dle IUCN (Primack a kol, 2011) 

   

Kategorie ohroženosti: Popis: 

Vyhynulý (Extinct - EX) 
Druh či další taxony (poddruhy, variety), 
které podle našich současných znalostí již 
neexistují. 

Vyhynulý ve volné přírodě (Extinct in the Wild - EW) 

Druh existuje v kultuře, v zajetí či jako 
vysazená populace mimo svůj původní areál, 
druh se na známých lokalitách nepodařilo 
znovu objevit. 

Kriticky ohrožený (Critically Endangered - CR) 
druh, jehož přežití v přírodě je silně 
ohroženo podle všech kritérií A - E v tab. 2 

Ohrožený (Endangered - EN) 
Druh s vysokou pravděpodobností vyhynutí v 
přírodě podle všech kritérií A - E. 

Zranitelný (Vulnerable - VU) 
Druh s vysokou pravděpodobností vyhynutí 
ve volné přírodě ve střednědobé 
budoucnosti a může se stát ohroženým. 

Téměř ohrožený (Near Treatened - NT) 
Druh se nachází blízko kategorie zranitelný, 
ale v oučasné době není považován za 
ohrožený. 

Málo dotčený (Least Concern - LC) 
Druh není považován za ohrožený ani za 
potencionálně ohrožený, do této kategorie 
spadají rozšířené a hojné druhy. 

Vyžadující další pozornost (Data Deficient - DD) 
Pro stanovení stupně ohrožení daného 
druhu neexistuje adekvátní informace. 

Nevyhodnocený (Not Evaluated - NE) 
Druh ještě nebyl ohodnocen z hlediska své 
ohroženosti. 
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Tabulka 2 : Kvantitativní kritéria založená na pravděpodobnosti vyhynutí (Primack a kol., 2011) 

 
Vymezení kritérií pro kategorii kriticky ohrožený * 

(A) Pozorovaný pokles počtu 
jedinců 

Populace se početně zmenšila o 80 % a více za posledních 10 let či 
za 3 generace (podle toho, co je delší); pokles zjištěn buď přímým 
pozorováním, nebo odvozen z faktorů, jako jsou úroveň využívání, 
hrozby invazních druhů a nemocí či destrukce a degradace 
stanoviště. 

(B) Velikost geografického 
areálu druhu 

Druh má omezený areál (menší než 100 km2 v jednom místě) a trpí 
pozorovanými nebo předpokládanými ztrátami a fragmentací 
stanoviště, narušením ekologických procesů či nadměrným 
komerčním využíváním. 

(C) Předpokládaný počet 
počtu jedinců 

Populace má méně než 250 dospělých, rozmnožujících se jedinců a 
předpokládá se její zmenšení o 25 % a více během 3 let či 1 
generace 

(D) Počet dospělých jedinců 
žijících v současnosti 

Populace má méně než 50 dospělých jedinců. 

(E) Pravděpodobnost 
vyhynutí druhu během 
určitého období či počtu 
generací 

Pravděpodobnost vyhynutí je větší než 50 % během 10 let či 1 
generace. 

* Druh splňující alespoň jedno z kritérií A - E lze klasifikovat jako kriticky ohrožený. Vymezení kritérií pro 
kategorie ohrožený a zranitelný druh  

 

V případě střevlíkovitých brouků existuje celá řada příčin jejich ubývání. Mizí lesní 

porosty, zvláště při průmyslové velkovýrobní těžbě dřeva. Za následek úbytku těchto tvorů 

může také znečištění životního prostředí různými typy polutantů, povrchová těžba 

nerostných surovin, např. rašeliny, okrajově také nadměrný sběr ohrožených druhů s 

nízkou populační hustotou, nebo sběratelsky cenných, apod., (Škapec a kol 1992). 

Nejdůležitější faktory, které střevlíky ohrožují, jsou (v pořadí podle významu) 

následující:  

Přímá likvidace, poškozování nebo změna stanovišť  

 Odlesnění biotopů  

 Nahrazení přirozené skladby lesů lesy hospodářského určení  

 Kácení starých alejí a stromořadí  

 Výstavba všeho druhu a likvidace biotopů, zejména v okolí měst  
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 Vysoušení mokřadů všeho druhu, v současné době již není tak aktuální, řada 

lokalit  je revitalizována nebo se s tím počítá  

 Zarůstání luk a lesostepních formací termofytika (mizí středomořské druhy 

citlivé na změny mikroklimatu a některé druhy vázané na sociální hmyz), 

významný problém v současné době, nedostatek managementu  

 Eutrofizace biotopů nadměrným hnojením  

 Acidifikace půd z průmyslové výroby a automobilové dopravy  

Globální civilizační zátěž životního prostředí  

 Změny půdních vlastností (okyselování, eutrofizace, depozice polutantů)  

 Změny klimatu, zejména s vlivem na rostlinný kryt (málo dat) 

(KUČERA [online] 2014-02-10) 

4.2. Metody studia 

Studium střevlíkovitých brouků zahrnuje teoretickou a praktickou část. Obě tyto části 

se vzájemně doplňují a jedna je neméně důležitá než druhá. V obou případech se jedná o 

soustavnou činnost, která vede k získání potřebných informací. Pomocí získaných dat 

mohou být posléze stanoveny určité závěry. 

Studiu střevlíkovitých se může věnovat kdokoliv, koho tito brouci zajímají. Právě 

amatérské poznatky mohou být v mnoha případech ku pomoci skutečným profesionálům 

na danou problematiku. 

Teoretické studium zahrnuje nalézání a čtení knih, článků a v současné době i 

prostudování internetových materiálů. Teoretické studium je nezbytné k získání určitých 

znalostí před vstupem do volné krajiny a zahájením praktického studia, ale rovněž se teorie 

prolíná s praxí, tedy je nutno teoreticky se vzdělávat i během praktického studia. 

Mezi nejvýraznější osobnosti, které zpracovaly poznatky o střevlíkovitých broucích, 

patří rozhodně pánové Hůrka, Pulpán a Stanovský.  Nesmí být opomenut ani Novák, pro 

jeho dokonalé zpracování metod sběru a preparace hmyzu. K teoretickému studiu 

neodmyslitelně patří i červené seznamy ohrožených druhů. Jeden takový seznam je 

zpracován pány Farkačem, Kálem a Škorpíkem, který je velmi přehledný. 
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Před zahájením praktického studia je nezbytným krokem teoretická příprava. 

Znamená to nejen prostudovat potřebné informace o dané čeledi, ale i orientovat se 

v problematice jejich studia. Výběr vhodné lokality je taktéž součástí kroků před 

samotným terénním studiem, vhodnou oblast nám právě napomohou vybrat příslušné 

znalosti o dané čeledi. Velmi dobré je, před vstupem do terénu, i zvolení strategie 

praktického studia a stanovení cílů, práce je potom rychlejší a efektivnější. 

Praktické studium zahrnuje několik kroků, a to sběr, preparaci a determinaci. 

Studium začíná vždy sběrem, jinak by k samotné preparaci ani determinaci nemohlo vůbec 

dojít. Na exkurze se doporučuje přiměřené oblečení, nejlépe turistické, pohodlné, vhodné 

pro práci v terénu za jakéhokoliv počasí. Při sběru je třeba dbát na to, aby jednotlivé druhy 

nebyly poškozeny, užívání vhodných pomůcek usnadňujících sběr (např. pinzety) a použití 

pouze speciálních usmrcovacích metod uvedených u jednotlivých skupin. Velmi 

osvědčeným krokem je i značení si míst nálezů, nejlépe ve formě fotografií a popisků, 

které se týkají jak vzhledu lokality, tak charakteru fytocenózy, typu substrátu, datumu 

sběru a dalších údajů, které jsou posléze pomocí při zpracování určitých prací, nebo i 

samotné preparaci a determinaci. Sběr imág je tedy základem hlubšího poznání samotné 

čeledi (Novák a kol 1969). 

Metody sběru střevlíkovitých jsou stejné s metodami sběru jiných brouků žijících 

obdobným způsobem (Hůrka 1996). Pro vlastní sběr, jak již bylo řečeno, používáme 

spoustu pomůcek, které usnadňují sběr a umožňují usmrcení a konservaci získaného 

materiálu.  

Základní pomůckou, nejen při sběru, je pinzeta. V případě sběru hmyzu se jedná o 

speciální entomologickou pinzetu z měkkého materiálu, kterou lze zakoupit ve 

specializovaných prodejnách, či vyrobit z pružného plechového pásku, z desek na spisy, či 

starého ocelového pásma (Kalandra 1999). 

Velmi důležitou pomůckou při sběru, nejen střevlíkovitých brouků, ale i celkově 

hmyzu, je smrtící láhev neboli smrtička. Jedná se o širokohrdlou silnostěnnou, plochou 

láhev, jejíž velikost se řídí velikostí sbíraného hmyzu. Pro větší druhy je vhodná láhev o 

obsahu 250-500 ml, pro menší druhy o obsahu 50-200 ml. Smrtící láhev se naplňuje 

různým materiálem, pilinami, proužky savého nebo novinového papíru. Nejlepší je 

uzavírat hrdlo nádoby korkovou zátkou, v níž je skleněná trubička, kterou je možno taktéž 
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uzavřít korkovou zátkou. Drobné exempláře se vhazují do smrtičky touto úzkou trubičkou, 

aby nedocházelo k zbytečnému úniku smrtící látky, kterou bývá materiál uvnitř smrtičky 

pokapán. Jako látek usmrcujících chycený hmyz používáme buď některých snadno se 

vypařujících látek (ethylether, octan ethylnatý, benzin aj.), nebo plynů (kyanovodík, 

kysličník siřičitý). Octan ethylnatý je však většinou pro sběr nejvhodnější. Má proti 

ostatním organickým látkám, používaným při usmrcování hmyzu tu výhodu, že hmyz 

zůstane vláčný, což je dobré pro následnou preparaci. Jedinou nevýhodou u octanu 

ethylnatého je to, že jasně červené barvy nabývají pod jeho působením nahnědlého tónu. 

Někdy se používá i místo smrtiček nakládání hmyzu do konzervačních tekutin, což u 

střevlíkovitých není nutné. Používá se u měkkého hmyzu, který by seschnul k nepoznání 

(Novák a kol 1969). 

 Usmrcení střevlíkovitých brouků je nutné u drobných druhů, jejichž poznávací 

znaky nejsou pouhým okem viditelné. Aby mohlo dojít ke správnému určení druhu, musí 

být tito jedinci pozorováni pod mikroskopem či lupou. Následně se ze zkoumaného 

materiálu vytváří srovnávací sbírka pro usnadnění dalšího studia. 

Další užitečnou pomůckou pro sbírání většiny hmyzu je exhaustor, neboli tzv. 

"cucák". Zvláště k chytání drobných, rychle se pohybujících živočichů, jako jsou 

střevlíkovití, je velmi vhodnou pomůckou. Existuje celá řada jeho druhů. Vhodný je 

exhaustor zhotovený z polyetylénové lahvičky o obsahu 50 – 100 ml uzavřené gumovou 

zátkou, do níž jsou vyvrtány dva otvory. Těmito otvory jsou vloženy mosazné trubičky tak, 

že obě vyčnívají do nitra lahvičky. Přední trubice je na svých koncích volná (slouží ke 

sběru), druhá, zadní, je opatřena jemným sítkem. Na tuto trubičku je z vnější strany 

upevněn gumový balonek. Zmáčknutím balonku vznikne podtlak, který se projeví tím, že 

přední trubicí mohou být z těsné blízkosti jejího otvoru nasáty drobné předměty. Hmyz se 

shromažďuje v lahvičce (Kalandra 1999). 

Pro sběr střevlíkovitých mají velký význam zemní pasti. Zemní pasti byly 

v entomologické praxi využívány již dávno k sledování různých druhů hmyzu 

pohybujících se po zemském povrchu. V minulých letech byla uveřejněna celá řada těchto 

pastí. Byly popsány pasti skleněné, se zahnutými okraji, s různým typem konzervační 

látky, značně velké pasti s vnitřním trychtýřem a sítkem proti vpádu hrubších nečistot, 

nebo také kádinky s malou epruvetou v horní části, která skrývala návnadu. Dalšími pastmi 



 Iveta Frömlová : Střevlíkovití brouci (Carabidae) hornické krajiny (Důl Paskov) 

 

12 
2014 

byly se stříškou, plechové nádoby od konzerv bez konzervační tekutiny, nebo pouze 

s návnadou, či pasti s vnitřní vysouvatelnou částí (Novák a kol, 1969). Pastí tedy byla 

bezesporu vymyšlena celá řada, záleží jen na originalitě sběrače, jak si svoji past 

zdokonalí. 

Pasti pracují samy, výsledky jimi získané nejsou ovlivněny schopnostmi sběratele, 

fungují jak ve dne, tak v noci. Pomocí zemních pastí lze především získat údaje o změnách 

ve výskytu jednotlivých druhů během roku a o jejich aktivitě. Částečně jdou i získat údaje 

o dominanci, tj. vzájemném poměru jednotlivých druhů v přírodě. Je třeba si uvědomit, že 

tyto údaje jsou zatíženy některými chybami. Záleží především na pohybových 

schopnostech jednotlivých druhů. Druhy dravé, rychle se pohybující po povrchu půdy při 

shánění potravy, mají větší pravděpodobnost pádu do zemních pastí, než druhy méně 

pohyblivé, především býložravé. Stejně tak i druhy větší snadněji padají do pastí, než-li 

drobné druhy, pro které není okraj pasti tak příkrý při pobíhání po povrchu půdy a při 

příchodu k pasti se většina jedinců od ní odvrátí. Užitím zemních pastí s návnadou a bez 

návnady lze i pozorovat vztahy jednotlivých druhů k potravě. Rovněž se dají využít ke 

sledování abundance (Novák a kol 1969). 

Pasti jsou používány na krátkou dobu s návnadou nebo bez ní. Při dlouhodobějších 

intervalech vybírání je nezbytné použití konzervační tekutiny (etylenglykol, různé látky 

s kyselinou octovou, ne formalín) (Hůrka 1996). Formalín je popisován jako nevhodná 

konzervační látka, jelikož v něm hmyz tvrdne a navíc je formalín zdravotně závadný. Pasti 

s návnadou musí být vybírány v krátkých časových intervalech. Návnadou může být 

kousek sýra, masa, drobná zdechlina, zvířecí vyschlá kožka apod. Návnada bývá balena do 

filtračního papíru, nebo pokryta kouskem mechu. 

Dále by se eventuelně dala ještě pro sběr střevlíkovitých použít smýkací síť. 

Smýkadlo se skládá z masivnějšího, nejčastěji kruhového rámu. Pytel bývá z kalika. 

Smýkání je prováděno při chůzi, kolmo nad vrcholky stonků vegetace. Smýkací sítí je 

opisována přibližně ležatá osmička (Kalandra 1999). 

Po ukončení sběru následuje preparace nasbíraného materiálu. Preparace znamená 

úprava hmyzu do sbírky. Měla by být volena tak, aby pozdější determinace byla co 

nejsnazší (Novák a kol 1969). Střevlíky, stejně jako ostatní brouky, je možno preparovat 

buď nalepováním na štítky anebo napichováním. Při lepení, je vhodné brouka očistit 
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pomocí entomologické pinzety od nečistot a roztáhnout mu končetiny a tykadla pro 

jednodušší nalepování. Následně se štítek vhodné velikosti propíchne špendlíkem a je na 

něj nanesena kapka lepidla, na kterou posadíme brouka tak, aby dosedl mezi kyčlemi 

prvního a druhého páru nohou. Končetiny a tykadla jsou uvedeny do konečné polohy a 

preparát se nechá zaschnout (Kalandra 1999). Větší druhy jsou napichovány na speciální, 

entomologické špendlíky. Vpich bývá umístěn do první třetiny pravé krovky a špendlík 

musí být veden kolmo k ose těla. Potom se narovnají končetiny a vše se zboku obpíchá 

špendlíky, tak aby si exemplář udržel požadovaný tvar (Novák a kol 1969). 

Neodmyslitelnou součástí preparace je i správná lokalizace. Na lokalitní štítek se 

zaznamenává: Název země, její část, číslo mapového čtverce, konkrétní místo sběru a 

jméno sběratele. Na druhé straně štítku se uvádí datum sběru a další upřesňující údaje. 

(Kalandra 1999) 

K následné determinaci jedinců slouží určovací klíče. K determinaci je zapotřebí 

lupy, ale nejlépe mikroskopu, který dostatečně zabere jednotlivé detaily těla střevlíka, které 

jsou důležité k přesnému určení druhu. Postup práce je dán příslušným determinačním 

klíčem. Takovýchto klíčů existuje celá řada, jsou zpracovány různými autory a je vhodné 

si determinovaný druh překontrolovat s jiným klíčem. Posléze exemplář opatříme štítkem 

s přesným rodovým i druhovým jménem a případně značkou určující pohlaví. 

5. Obecná charakteristika čeledi Carabidae 

Brouci obecně, jsou nejpočetnější řád hmyzu s ohledem na druhy a rody (Pokorný 

2002). Konkrétněji pak střevlíci patří k nejpočetnějším čeledím v živočišné říši. Základním 

znakem brouků jsou krovky, vzniklé z prvního páru křídel (Horáček, Smrž, Švátora 2004).  

5.1. Morfologie  

Tělo střevlíkovitých brouků je kryto silnou kutikulou (Zahradník 2008). Nejvíce 

nápadnou částí, kterou na jejich těle můžeme spatřit, jsou krovky. Krovky jsou přeměněný 

pár prvních křídel, který kryje a chrání druhý pár blanitých křídel a zadeček (Pokorný 

2002). Krovky bývají pouze výjimečně tenké a měkké (Hůrka 1996). U většiny střevlíků 

rodu Carabus jsou blanitá křídla zakrnělá. Brouci nejsou schopni létat a krovky mají 
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srostlé. Vyskytují se však výjimky. Významným letcem je například střevlík zrnitý 

(Zahradník 2008). 

Co se týče zbarvení těla, převládá černá, nebo tmavě hnědá barva. Velmi častý bývá i 

mosazný, zelený, měděný, ale i modrý kovový lesk. Další varianty jsou i žlutá žlutohnědá, 

nebo žlutočervená, a to buď u celé části těla nebo pouze některých jeho částí. (Hůrka 1996) 

Lesklost a matnost se jednoduše odvíjí od hladkosti, či strukturnatosti povrchu těla 

střevlíka. Tělo bývá pokryto různými žebry, jamkami, hrbolky, zrněním, tečkami a 

množstvím mnohoúhelníkových políček dvou základních typů (izodiametrických a 

příčných) nebo hustých příčných linií. (Hůrka 1996) 

Tělo střevlíků se skládá ze tří hlavních částí – hlava, hruď a zadeček. Hlava je krátká, 

výjimečně protažená, někdy i mimořádně veliká (Zahradník 2008). Nachází se na ní šev, 

který je zpravidla patrný a odděluje nejvíce vpředu položený sklerit od čela, který volně 

přechází v temeno (Hůrka 1996). Hlava nese složené oči, tykadla s hlavními smyslovými 

orgány a ústní ústrojí (Pokorný 2002). U brouků se vyvinuly různé typy tykadel. 

Střevlíkovití brouci mají tykadla nitkovitá, která se skládají z jedenácti článků (viz 

Obrázek 1) (Gerstmeier 1996). U rodu Carabus jsou od pátého článku ochlupená 

(Zahradník 2008). 

 

Obrázek 1: 11-ti článkové tykadlo (Frömlová, 2013) 

Ústní ústrojí je kousavé, uzpůsobené k uchopení a zahubení kořisti. Kusadla jsou 

mohutná (viz Obrázek 2), často značně vyvinutá. Z vnitřní strany buď hladká, nebo zubatá. 
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Pohybují se horizontálně proti sobě (Zahradník 2008). Rod Cicindela je 

charakteristickýsvými mohutnými mandibulami (Horáček, Smrž, Švátora 2004). 

 

Obrázek 2: Mohutná kusadla (Frömlová, 2013) 

Hruď se dělí na tři oddíly: předohruď, středohruď a zadohruď. Na každém oddíle je 

jeden pár končetin. Svrchu je hruď krytá štítem, což je vlastně předohruď. Střevlíci mohou 

mít štít na bázi vtisky. Na středohruď a zadohruď se pojí křídla (Zahradník 2008). Ze 

středohrudi vyrůstají krovky a z její vrchní části je viditelný pouze nejčastěji 

trojúhelníkovitý štítek na bázi krovek. Ze zadohrudi vyrůstá pár blanitých křídel. Křídla 

střevlíkovitých brouků patří k adephagoidnímu typu žilnatiny brouků, což znamená, že 

mají zachovány všechny základní typy žilek a mezi dvěma konkrétními větvemi oválné 

políčko (Hůrka 1996). 

Jako u většiny brouků se u těchto střevlíků vyvinuly 3 páry končetin. Končetinu tvoří 

kyčel, příkyčlí, stehno, holeň a chodidlo zakončené drápky. Chodidla samců a samic se liší. 

U samců jsou občas některé přední a často i střední chodidlové články rozšířené. Jejich 

nohy jsou dlouhé. Četným druhům slouží končetiny k rychlému běhu (Zahradník 2008). 

Méně často jsou nohy kráčivé, či hrabavé (Hůrka 1996). Velmi rychle pohybujícím se 

predátorem je např. svižník polní (Cicindela campestris) (Horáček, Smrž, Švátora 2004). 
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V zadečku je ukryta většina orgánů, včetně pohlavních. Samčí pohlavní orgán zvaný 

aedeagus je v klidu uložen v koncové části zadečku a samičí pohlavní orgán – kladélko je 

vnější (Hůrka 1996). 

5.2. Ontogeneze 

Střevlíkovití brouci, stejně jako většina ostatních brouků, se vyvíjejí proměnou 

dokonalou (Gerstmeier 1996). Vývoj brouků probíhá ve 4 fázích: vajíčko – larva – kukla – 

imago (Pokorný 2002).  

Samice klade desítky vajíček jednotlivě do země. Tvar vajíčka závisí především na 

taxonomické skupině a velikost se odvíjí od počtu, který se v ovariolách vyvine. Největší 

vajíčka z našich zástupců střevlíkovitých brouků mají střevlíci z rodu Carabus (Hůrka 

1996).  

Právě narozená larva (viz Obrázek 3) je bílá a zanedlouho ztmavne. Třikrát se svléká, 

má tedy tři vývojové stupně. Larva je jediným stádiem ve vývoji brouků, které roste. Často 

se setkáváme s názorem, že rostou i dospělí brouci, ale to je omyl. K tomuto mylnému 

názoru dochází pravděpodobně proto, že v rámci stejného druhu jsou známí různě velcí 

jedinci, to však není kvůli tomu, že by rostli, ale hlavně je to především potravou, kterou 

přijímala larva během svého života (Zahradník 2008). Larvy svižníků si vyhrabávají 

hluboké nory, kde číhají na kořist (Horáček, Smrž, Švátora 2004). Ukázkovým příkladem 

je bývalá pískovna Mušlov u Mikulova, kde se daří svižníku lesnímu (Cicindela sylvatica) 

a jejich larvy zde mají úkrytů nespočet.  

Dorostlá larva se v zemi zakuklí (Zahradník 2008). Kukly tvoří nehybné stádium, ve 

kterém dochází ke kompletní přeměně těla z larvy na dospělce (Pokorný 2002). Na kukle 

je možno již rozeznat pohlaví (Hůrka 1996) 

Dospělí brouci jsou měkcí a až po několika dnech získávají příslušnou barvu a jejich 

tělo tvrdne. Život dospělého brouka nebývá dlouhý, avšak střevlíci přezimují a žijí ještě 

zjara následujícího roku (Pokorný 2002). 
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Obrázek 3: Larva střevlíka (Hůrka, 1996) 

5.3. Výskyt, potrava a etologie, význam 

Střevlíkovití obývají spoustu stanovištních druhů. Jejich domovem jsou bažinatá, 

pobřežní až suchá stepní a pouštní stanoviště. Valná většina z nich žije na povrchu půdy 

pod kameny nebo v hrabance, ale vyskytují se i na bylinách, keřích, stromech, pod kůrou a 

v hnijícím dřevě. Ve většině případů střevlíci vyžadují zastínění v podobě lesa, ovšem 

známé jsou i druhy heliofilní, tedy druhy pohybující se ve dne za plného slunce po volných 

biotopech. Mikrokavernikolní druhy zase žijí v půdě pod hluboko zapadlými kameny. 

Obecně lze však říci, že většina středoevropských druhů je vlhkomilných s noční aktivitou 

(Hůrka 1996). 

Většina zástupců jsou nespecializovaní masožravci lovící kořist, nebo vyhledávající 

odumřelé bezobratlé i obratlovce (Hůrka 1996). Loví různý hmyz, larvy, žížaly, měkkýše 

apod. Nejen samotní brouci jsou predátoři, ale i jejich larvy jsou velice dravé. Dospělci i 

larvy představují významné predátory škodlivých druhů hmyzu. Dokážou hubit i velké 

škůdce, jako je mandelinka bramborová (Zahradník 2008). 

Podobně jako jiní brouci, i tito tráví svou kořist extraintestinálně. Vylučují na ni 

kapky žaludečních šťáv, které kořist postupně rozkládají. Teprve takto rozloženou hmotu 

brouk nasává (Zahradník 2008). 

Některé skupiny rodu Amara a rody Ophonus, Zabrus a Bradycellus jsou částečně 

nebo zcela fytofágní a živí se semeny rostlin (Stanovský, Pulpán 2006).  

Když se střevlíkovití cítí velmi ohrožení, vystřikují ze zadečku páchnoucí sekret, 

který při vniknutí do oka silně pálí. Tímto se vyznačují zejména střevlíci z rodu Carabus 

(Zahradník 2008). 
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Význam střevlíkovitých spočívá především ve vztahu k člověku. V antropocenózách 

jsou užitečnými predátory bezobratlých, kteří člověku škodí. Dále mohou být využiti 

k bioindikačním účelům v zaznamenávání změn přírodního prostředí (viz  

Bioindikace a bioindikační význam) 

6. Přírodní poměry zkoumaného území 

6.1. Vymezení zájmového oblasti 

 Studium střevlíkovitých brouků probíhalo v katastru Staříč, který se nachází jižně od 

Ostravy a západně od Frýdku-Místku (viz Mapa 1). V rámci studia byly vymezeny tři 

hlavní lokality odlišného charakteru. Jednalo se o lokaliy Hatě, Odval Strážnice a mez na 

vrchu Okrouhlá (viz Příloha 1). 

Mapa 1: Lokalizace obce Staříč v rámci ČR

 

6.2. Geomorfologická, geologická a pedologická charakteristika 

Geomorfologické zařazení zájmového území: 

Soustava: Vnější západní Karpaty  

Podsoustava: Západobeskydské podhůří 

Celek: Podbeskydská pahorkatina 
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Podcelek: Příborská pahorkatina, Hatě spadají do Třinecké brázdy 

Okrsek: Staříčská pahorkatina, Hatě spadají do Frýdecké pahorkatiny 

(Mapomat [online] 2014-02-10) 

Jednotlivá stanoviště zájmového území spadají do dvou geologických regionů, do 

flyšového pásma Karpat (část odvalu Strážnice a meze na vrchu okrouhlá) a do kvartéru 

Českého masivu Karpat, kam zasahují všechny lokality příslušného území (Hatě celou 

svojí plochou). Na území jsou rozprostřeny horniny převážně kvartérního stáří, ale i 

s období křídy. Vyskytují se zde jak sedimenty zpevněné (silicit, vápenec, jílovec), tak 

sedimenty nezpevněné (antropogenní uloženiny, hlína, písek, štěrk), (Zjednodušená 

geologická mapa 1:50 000 [online] 2014-02-10).  

Z hlediska pedologického, se v zájmovém území nacházejí 4 typy půd, a to Fluvizem 

glejová (Hatě), Kambizem modální (odval a mez), glej modální (odval) a antropozem 

(odval), (Půdní mapa 1: 50 000 [online] 2014-02-10). 

Fluvizem – vyznačuje se vrstevnatostí a nepravidelným rozložením organických 

látek. V profilu lze nalézt novotvary podobné argilantům, které vznikají při vsakování 

vody při záplavě. Půdy se vytvářejí v nivách řek a potoků z povodňových sedimentů. 

Kambizem – má kambický hnědý horizont. Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší míře (sypké substráty) v rovinatém 

reliéfu. Jsou velmi rozmanité z hlediska zrnitosti, skeletovitosti a dalších jiných znaků. 

Půdy se dále vyskytují v širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek. U 

kambizemí se vyskytují veškeré formy nadložního humusu. 

Glej - charakterizované reduktomorfním glejovým diagnostickým horizontem a 

zrašeliněnými horizonty akumulace organických látek. U jednotlivých subtypů glejů jsou 

identifikovány rozdíly ve vodním režimu. 

Antopozem - Půda vytvářená či vytvořená z člověkem nakupených substrátů 

získaných při těžební a stavební činnosti (Taxonomický klasifikační systém půd ČR 

[online] 2014-02-10). 
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6.3. Hydrologické a klimatologické poměry 

Z pohledu ochrany vod spadá zájmové území do zranitelné oblasti. Lokalitu Hatě 

krajně obtéká vodní tok Olešná. Jedná se o záplavové území Q 100 (HEIS VÚV TGM 

[online] 2014-02-10). 

V důsledku poklesů vznikla vedle odvalu Strážnice vodní plocha, která se stala 

stanovištěm obojživelníků (Kupka 2013). 

Klimatické regiony ČR se dělí na teplé, mírně teplé a chladné. Zvolené území spadá 

do klimatické oblasti MT 10, která je označována jako mírně teplá. Tato oblast je 

charakterizována krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem, dlouhým teplým a 

mírně suchým létem, mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a suchou zimou a 

krátce trvající sněhovou pokrývkou (Quitt 1971). 

Průměrná roční teplota vzduchu (období 1961 – 1990) v tomto území je 7-8 °C a 

průměrný roční úhrn srážek je 700-800 mm (ČHMÚ: Mapy charakteristik klimatu [online] 

2014-02-10).  

6.4. Charakteristika Bioty 

Dané území leží na území kontinentální biogeografické oblasti a řadí se do 

provincie středoevropských listnatých lesů. Dále pak Hatě náleží území polonské 

biogeografické podprovincie a zbylé dvě lokality patří do karpatské biogeografické 

podprovincie (Culek a kol 1996). 

6.4.1. Vegetační poměry 

Zájmové území spadá do fytogeografické oblasti Mezofytikum. Tato oblast obecně 

tvoří přechod mezi chladnomilnou a teplomilnou květenou. V České republice se rozkládá 

Českomoravské a Karpatské Mezofytikum, které zaujímá podstatně menší část. Obě na 

sebe plynule navazují.  Mezofytikum se dále dělí na 72 okresů. (Biogeografie: 

Multimediální výuková příručka [online] 2014-02-10). Zájmové území spadá do 

Karpatského Mezofytika (Mapomat [online] 2014-02-10). 

Srovnání map krajinného pokryvu mezi lety 1970 a 2006 ukazuje pouze výraznější 

rozdíl v lokalitě Hatě. V roce 2006 se zde místo původní zemědělské plochy rozprostírá 
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les, který tedy zaujímá své místo dodnes. Ostatní lokality, víceméně, spadají pod různorodé 

zemědělské plochy. Geobotanická mapa pak ukazuje v Hatích výskyt luhů a olšin a na 

zbylých lokalitách dubo-habrové háje. V neposlední řadě mapa potenciální přirozené 

vegetace značí rozšíření lipových dubohabřin (Mapomat [online] 2014-02-10). 

6.4.2. Faunistické poměry 

Z hlediska zoogeografického území spadá do provincie listnatých lesů. Provincie je 

dělena na dva úseky, a to český a podkarpatský. Území se nachází v oblasti 

podkarpatského úseku. Provincie listnatých lesů tvoří největší část ČR. Předpokládá se, že 

k ní náleží přes 70 % druhů naší fauny. Především je zde obsažena teplomilná fauna, lesní 

fauna a příslušníci holarktického faunistického prvku, což jsou druhy žijící u nás ve všech 

nadmořských výškách a ve všech klimatických obdobích. Dále pak provincii listnatých 

lesů doplňují dealpínské prvky několika typů (např. alpské a karpatské druhy). Na rozdíl 

od provincie stepí, se zde vyskytuje mnohem více endemitů (Buchar 1983). 

6.5. Přehled zkoumaných lokalit zájmového území 

6.5.1. Lokalita Hatě (les a rákosinová louka) 

Hatě zahrnují louku a les. Louka je částečně pokryta rákosinami. Vzhledem k dlouhé 

zimě v roce 2013 zde byly ještě koncem dubna místy viditelné tůňky, které ovšem 

s příchozím teplým počasím postupně vyschly. Louka bývá v letních měsících kosena. 

Jedna z dominantních rostlin zde je rákos obecný (Phragmites australis). Dále mohou být 

jmenovány devětsil lékařský (Petasites hybridus), prvosenka vyšší (Primula elatior), 

kostival lékařský (Symphytum officinale) nebo pomněnka rolní (Myosotis arvensis).  

Živočišnou říši zde zastupuje tesařík skvrnitý (Strangalia maculata), čmelák zemní 

(Bombus terrestris), silně ohrožená a z pohledu ČR téměř ohrožená rosnička zelená (Hyla 

arborea), nebo rovněž téměř ohrožená volavka popelavá (Ardea cinerea) (Kupka 2013). 

Co se týče lesa, slouží především k produkci dřeva. Skýtá několik tůní, které v létě 

úplně vysychají, což může být v budoucnu právě příčinou ubývání výskytu střevlíkovitých 

brouků, jelikož mají rádi vlhké prostředí. Kolem tůní je hojně zastoupen kapraď samec 
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(Dryopteris - filix-mas), běžnou rostlinou je i kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), dále 

zaznamenán kozlík lékařský (Valeriana officinalis) a z dřevin smrk ztepilý (Picea abies).  

Z živočichů se zde vyskytuje silně ohrožený čolek obecný (Triturus vulgaris), 

myšice temnopásá (Apodemus agrarius), hrachovka malinká (Pisidium persontum) a další 

(Kupka 2013).  

6.5.2. Lokalita Odval Strážnice 

Odval Strážnice se nachází u komunikace směrem na Fryčovice. Na západní straně 

na odval navazuje skládka TKO. Před odvalem u cesty do Fryčovic se nachází v důsledku 

poklesů vodní plocha, která opět v teplých měsících vysychá. Odval je téměř holý. Byl 

ponechán přirozené sukcesi a řídce je porostlý náletovými rostlinami. Své místo zde 

zaujímá podběl lékařský (Tussilago farfara), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), či 

štírovník růžkatý (Lotus corniculatus).  

Odval se stal vhodným domovem pro rovnokřídlý hmyz jako je saranče tlustá 

(Stethophyma grosum), marše malá (Tetrix tenuicornis), z motýlů je možno spatřit 

otakárka fenyklového (Papilio machaon), z obojživelníků pak chráněného skokana 

zeleného (Rana kl. esculenta) (Kupka 2013). 

6.5.3. Lokalita Vrch Okrouhlá  

Naproti odvalu, přes silnici do Fryčovic, se rozkládá mez vrchu Okrouhlá. Jedná se o 

nijak zvláštní stanoviště suššího typu, avšak oproti odvalu je přirozeného charakteru. Mez 

je pokryta zelení a roste zde pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), sedmikráska obecná 

(Bellis perennis), nebo jitrocel vetší (Plantago major). Z živočichů zde byla spařena 

ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), či slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata). 

7. Materiál a metodika používané při studiu střevlíkovitých brouků  

Při studiu střevlíkovitých brouků byl předem stanoven určitý pracovní postup kvůli 

smyslu a efektivitě studia. S nabytými teoretickými znalostmi, nejen přímo o čeledi 

střevlíkovitých, ale i o zvoleném území, byl proveden sběr. Řada jedinců byla 

determinována přímo na místě a vypuštěna zpět do volné přírody. Vzhledem k špatné 
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identifikovatelnosti některých druhů a sběru do zemních pastí, muselo dojít i k jejich 

usmrcení a také k preparaci. Druh byl determinován až posléze. 

7.1. Sběr  

Hlavní používanou metodou byl volný sběr. Tato metoda sběru není příliš náročná na 

materiál, postačila pouze pinzeta a případně smrtička (fotodokumentace pomůcek 

používaných při studiu – viz Příloha 2). Pinzeta byla použita speciální, měkká, která je 

určena pro sběr hmyzu. Použití tvrdých a neohebných pinzet, by mohlo poškodit tělo 

hmyzu. Smrtička byla zhotovena podle vlastní představivosti, ovšem tak, aby plnila svůj 

úkol. Malá skleněná nádoba s uzávěrem byla asi do dvou třetin naplněna savým 

materiálem, v tomto případě ubrouskem, který byl roztříhán na menší kousky. Ubrousek 

byl zakápnut několika kapkami octanu ethylnatého. Tato chemikálie je pro dané účely 

nejvhodnější z hlediska pozdější preparace. Hmyz je posléze vláčnější a lépe se s ním 

manipuluje (Novák a kol 1969).  

Volný sběr je zdlouhavější a střevlíci jsou celkem mrštní, tudíž byla za potřebí 

trpělivost. Jedinci byli nalézáni ve starých pařezech, pod kůrou padlých stromů, v tlejícím 

dřevě, ve vlhké půdě u kmenů stromů, v trávě a konkrétně Cicindela campestris poletující 

nad strohou vegetací odvalu. 

Jako druhý způsob odchytu byla zvolena metoda zemních pastí. Tato metoda je dle 

mého názoru méně šetrná, než samotný volný sběr, avšak při studiu střevlíkovitých stejně 

významná. V tomto případě byl sledován výskyt či absence jednotlivých druhů ve 

vybraných měsících roku 2013, nebo jejich početní zastoupení.  

Pasti byly navrženy dle vlastního uvážení (Příloha 3), po předcházejícím 

prostudování příhodné literatury a odborných rad. 

Pro umístění pastí byl zvolen lesní prostor v Hatích, jelikož se jevil jako 

nejpřirozenější stanoviště výskytu střevlíkovitých brouků ze všech studovaných lokalit. 

Pasti byly rozmístěny podél periodické tůně. Pro účely bakalářské práce bylo zvoleno 5 

pastí ve vzdálenosti od sebe cca 5 metrů. Do půdy byly vkládány plastové kelímky o 

objemu 0,5l, vždy dva do sebe kvůli větší odolnosti. Skleněné nádoby by byly ještě více 

odolné, avšak pro snazší manipulaci v terénu byly zvoleny právě již zmíněné kelímky. 

Okraje kelímků byly rovnoměrné s povrchem půdy.  
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Kelímky byly do poloviny svého objemu naplněny solným roztokem. Roztok nebyl 

míchán v určitém poměru, ale tak aby se sůl ve vodě rovnoměrně rozpustila a roztok nebyl 

příliš agresivní. Tento roztok zanechá nasbíraný materiál vláčný, podobně jako tomu bylo 

u smrtičky s octanem ethylnatým. 

K ochraně před nepříznivým počasím posloužily stříšky umístěné nad pastmi. Stříšky 

byly zhotoveny z ohýbatelného plechu a nastříkány zelenou barvou, aby splývaly s okolní 

krajinou. 

Takto připravené zemní pasti byly aktivní od konce května roku 2013, kdy byly 

položeny, až do konce října téhož roku, kdy byly z lesa odstraněny. V měsíčních 

intervalech byly pravidelně vybírány, vymývány a doplňovány novým solným roztokem. 

7.2. Preparace a determinace 

Preparováni byli jedinci, které nebylo možné určit na místě, a museli být usmrceni. 

Preparace byla prováděna nalepováním na nalepovací štítky, nebo napichováním na 

entomologický špendlík. Před samotným nalepováním či napichováním bylo třeba 

roztáhnout jedinci končetiny od těla. Při nalepování byla nanesena kapka lepidla Herkules 

doprostřed nalepovacího štítku a na ni položeno tělo pomocí pinzety. V případě 

napichování byl špendlík umístěn do pravé horní části krovky tak, aby nezasáhl kyčle 

prvního páru končetin (Kalandra 1999). Posléze byla úhledně upravena tykadla a 

končetiny. Vypreparovaný materiál byl opatřen štítky s údaji o místě sběru, datu a jménu 

sběratele. 

Z preparovaných druhů byla vytvořena srovnávací sbírka, která může posloužit 

k dalšímu studiu a omezí usmrcování špatně rozpoznatelných jedinců. 

Při determinaci byly využity vlastní poznatky, dále hlavně kniha Carabidae of the 

Czech and Slovak republics   Carabidae České a Slovenské republiky (Hůrka 1996), kde 

je shrnuta charakteristika střevlíkovitých, avšak velká část knihy je věnována podrobnému 

klíči k určování střevlíkovitých brouků. Další pomůckou při určování se stala cizojazyčná 

anglicko-německá kniha Tiger Beetles, Ground Beetles – Illustrated Key to the 

Cicindelidae and Carabidae of Europe = Sandlaufkäfer, Laufkäfer – Illustrierter Schlüssel 

zu den Cicindeliden und Carabiden Europas (Geigenmüller und Trautner, 1987). 
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Doplňkovým materiálem při samotné determinaci se stala internetová stránka s názvem 

European Carabidae (European Carabidae [online] 2014-02-10). 

Přístrojem používaným při determinaci byla mikroskopová USB kamera, která byla 

připojena k počítači a umožnila snímat potřebné detaily jednotlivců. Tímto mikroskopem 

se dalo natáčet a pořizovat detailní fotografie, které pomohly k snazšímu určení druhů. 

7.3. Zpracování dat 

V programu Microsoft Excel byla zpracována data o nalezených druzích v zájmovém 

území a také o jejich početnosti. V návaznosti na tyto výsledky byla v rámci zemních pastí 

vypočtena dominance a frekvence druhu. 

7.3.1. Dominance 

Dominancí se vyjadřuje procentuální složení zoocenózy, bez ohledu na velikost 

zkoumané plochy. Dominance je významným relativním kvantitativním znakem každé 

zoocenózy. Pro klasifikaci dominance je využíváno 5 tříd (viz Tabulka 3). 

 

   
      

 
     

n   počet jedinců určitého druhu 

s   celkový počet jedinců zoocenózy 

(Losos a kol 1984) 

Tabulka 3 : Třídy dominance 

Třída: Rozmezí [%]: Charakteristika: 

1. více než 10 eudominantní druh 

2. 6 až 10 dominantní druh 

3. 3 až 5 subdominantní druh 

4. 1 až 2 recedentní druh 

5. méně než 1 subrecedentní druh 
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7.3.2. Frekvence 

výskytu udává, jak často se jednotlivé druhy podílejí na druhové struktuře celého 

společenstva. Pro klasifikaci frekvence se používá, stejně jako u dominance, 5 tříd (viz 

Tabulka 4). 

   
  

 
          

ni   počet vzorků, v nichž se druh i vyskytuje 

s   celkový počet odebraných vzorků 

(Losos a kol 1984) 

Tabulka 4: Třídy frekvence 

Třída: Rozmezí [%]: Charakteristika: 

I. 0–10 % druh vzácný 

II. 11–25 % druh řídce se vyskytující 

III. 26–45 % druh často se vyskytující 

IV. 46–70 % druh téměř vždy přítomný 

V. 71–100 % vždy přítomný druh 

8. Výsledky 

V rámci studia střevlíkovitých brouků spadajícího do projektu týkajícího se 

zoologického monitoringu vybraných lokalit dobývacího prostoru Staříč, bylo 

zaznamenáno celkem 16 druhů čeledi Carabidae. Co se týče celkového počtu, v zájmovém 

území bylo nalezeno 212 jedinců.  

8.1. Střevlíkovití brouci (Carabidae) zaznamenaní o ručním sběrem v rámci 

celé studované oblasti 

Orientační ruční sběr probíhal na třech hlavních lokalitách – Hatě (les, louka), mez 

(vrch Okrouhlá) a odval Strážnice. V období duben – říjen 2013 zde bylo zaznamenáno 

celkově 7 druhů čeledi Carabidae (viz Graf 1), která zahrnuje i podčeleď Cicindelidae, 

kam se řadí jeden z nalezených druhů – Cicindela campestris. 
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Volným sběrem bylo nalezeno nejvíce druhů v lokalitě Hatě - les. Na odvalu byl 

nalezen pouze Cicindela campestris. 

Graf 1: Výsledky ručního sběru na zvolených lokalitách 

 

8.2. Výsledky odchytu čeledi Carabidae metodou zemních pastí v lokalitě 

Hatě – les. 

Metodou zemních pastí bylo nalezeno 10 druhů střevlíkovitých brouků. Pasti byly 

vybírány od června do října roku 2013. Nejvíce druhů bylo zaznamenáno v červenci a to 7 

druhů z celkových 10. Nejméně druhů pak bylo zaznamenáno v měsíci říjnu a to pouze 

dva. 

V období červen – říjen 2013 bylo zemními pastmi odchyceno 204 jedinců čeledi 

Carabidae (viz Tabulka 5). Nejvíce byl zastoupen Abax carinatus se svými 98 jedinci a 

hned v zápětí Pterostichus quadrifoveolatus  - 71 jedinců.  Největší aktivita střevlíkovitých 
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brouků byla zaznamenána v červnu, nejmenší pak na konci sběrového období a to v měsíci 

říjnu. 

Počty jedinců v jednotlivých pastech se v daných měsících lišily (viz Tabulka 6). Ve 

všech pastech byli úspěšně nalézáni jedinci čeledi Carabidae. V počtech jedinců byla 

velmi úspěšná past č. 1. Nejvíce druhů bylo zaznamenáno v pastech č. 2 a 4, kde bylo 

odchyceno celkem 6 druhů z 10 nalezených ve všech pastech za celé období červen – říjen 

2013. 

Tabulka 5: Kvantitativní zastoupení druhů čeledi Carabidae v zemních pastech za období červen-říjen 2013 

Nalezené druhy: červen červenec srpen září říjen ∑ 

Abax carinatus 52 31 12 3   98 

Abax parallelipipedus 1         1 

Carabus coriaceus   1       1 

Carabus granulatus   1       1 

Carabus hortensis   3   2   5 

Carabus nemoralis       1   1 

Carabus violaceus     3     3 

Pterostichus niger   2       2 

Pterostichus oblongopunctatus 12 7   1 1 21 

Pterostichus quadrifoveolatus 25 29 11 4 2 71 

celkem             204 

 

Tabulka 6: Početní zastoupení druhů čeledi Carabidae v jednotlivých pastech (č.1 – 5) každého měsíce 

(červen – říjen 2013)  

název 
červen červenec srpen září říjen 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Abax carinatus 16 8 9 10 9 15 7 9       6     6 1   1 1             

Abax parallelipipedus       1                                           

Carabus coriaceus                 1                                 

Carabus granulatus           1                                       

Carabus hortensis             2     1             2                 

Carabus nemoralis                                   1               

Carabus violaceus                       1     2                     

Pterostichus niger             1   1                                 

Pterostichus 
oblongopunctatus 

  8 4     1       6             1             1   

Pterostichus 
quadrifoveolatus 

8   12   5 12 2   15     8     3     4             2 
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V rámci zemních pastí byla vypočtena dominance druhu. Druhy zaznamenány 

v zemních pastech lokality lesa spadají do tří tříd dominance (viz Tabulka 7). Vyskytují se 

zde druhy subrecedentní, nacházející se na území méně než 1 %, což jsou Abax 

parallelipipedus, Carabus coriaceus, Carabus granulatus, Carabus nemoralis a 

Pterostichus niger. Mezi druhy recedentní, tedy druhy zastoupeny 1-2%, patří Carabus 

hortensis a Carabus violaceus. Poslední třídou dominance, zde zastoupenou, je třída 

zahrnující eudominantní druhy, kam spadá Abax carinatus, Pterostichus oblongopunctatus 

a Pterostichus quadrifoveolatus s více než 10% výskytem. 

Tabulka 7: Dominance jednotlivých druhů střevlíkovitých brouků – zemní pasti 

Druh: D (%): Třída: 

Abax carinatus 48,04% eudominantní druh 

Abax parallelipipedus 0,49% subrecedentní druh 

Carabus coriaceus 0,49% subrecedentní druh 

Carabus granulatus 0,49% subrecedentní druh 

Carabus hortensis 2,44% recedentní druh 

Carabus nemoralis 0,49% subrecedentní druh 

Carabus violaceus 1,47% recedentní druh 

Pterostichus niger 0,98% subrecedentní druh 

Pterostichus oblongopunctatus 10,29% eudominantní druh 

Pterostichus quadrifoveolatus 34,80% eudominantní druh 

 

Výpočet frekvence byl opět vztažen k druhům zaznamenaným v zemních pastech. 

Většina druhů v pastích nalezených spadá do I. frekvenční třídy, vyskytující se na území 0-

10% (viz Tabulka 8). Pouhý Abax carinatus zastoupen 32% je druhem často se 

vyskytujícím. Zbývající Pterostichus oblopunctatus a Pterostichus quadrifoveolatus patří 

mezi druhy řídce se vyskytující. 

  



 Iveta Frömlová : Střevlíkovití brouci (Carabidae) hornické krajiny (Důl Paskov) 

 

30 
2014 

 

Tabulka 8: Frekvence jednotlivých druhů střevlíkovitých brouků – zemní pasti 

Druh: F [%]: Třída: 

Abax carinatus 32% druh často se vyskytující 

Abax parallelipipedus 2% druh vzácný 

Carabus coriaceus 2% druh vzácný 

Carabus granulatus 3% druh vzácný 

Carabus hortensis 8% druh vzácný 

Carabus nemoralis 3% druh vzácný 

Carabus violaceus 5% druh vzácný 

Pterostichus niger 5% druh vzácný 

Pterostichus oblongopunctatus 15% druh řídce se vyskytující 

Pterostichus quadrifoveolatus 25% druh řídce se vyskytující 

9. Diskuze  

9.1. Zhodnocení studia čeledi carabidae v zájmovém území 

Jedním z hlavních cílů bakalářské práce bylo ověření si metod studia střevlíkovitých 

brouků (Carabidae), dále pak zjištění hlavně druhového složení střevlíkovitých brouků na 

vybraných lokalitách dobývacího prostoru Staříč. Jelikož se v rámci celého projektu  

jednalo o „ekologický“ dozor nad stanovišťmi ovlivněnými hornickou činností, jedním 

z cílů práce bylo také posouzení vlivu hornické činnosti na výskyt střevlíkovitých brouků 

v dané oblasti. 

Na vybraných lokalitách dobývacího prostoru Staříč bylo v období duben – říjen 

roku 2013 celkově determinováno 16 druhů střevlíkovitých brouků (viz Příloha 4). 

Zmíněné období roku bylo zvoleno záměrně. Přibližně tato doba, s ohledem na klimatické 

podmínky, je pro střevlíky aktivní částí roku.  

Celkový počet čítal 212 jedinců, z toho 204 jedinců zaznamenaných metodou 

zemních pastí a 8 jedinců volným sběrem. Všechny druhy patří do čeledi Carabidae, 

Cicindela campestris dále ještě spadá do jediné podčeledi Cicindelidae, kterou čeleď 

Carabidae v současné době zahrnuje.  

V zemních pastech se nejčastěji vyskytovali jedinci Abax carinatus a Pterostichus 

quadrifoveolatus. Oba jsou běžnými lesními druhy a jejich přítomnost zde nebyla žádnou 
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zvláštností. Obecně lze říci, že žádný z nalezených druhů v zemních pastech lesního 

biotopu není pro dané stanoviště výjimečný. Pro všechny druhy je les přirozeným 

prostředím výskytu. Druh Carabus granulatus je navíc typickým mokřadním druhem, 

jehož výskyt zde byl i očekáván. U druhu Carabus violaceus bylo lesní prostředí původním 

typickým místem výskytu, avšak v současné době je zaznamenáván výrazný přechod do 

volného prostranství. Nicméně jeho výskyt v prostředí lesa není dnes ještě výjimkou. 

Většina determinovaných druhů je řazena do bioindikační skupiny A – adaptabilnější 

druhy. Carabus violaceus a Carabus Granulatus jsou dokonce druhy eurytopní, které 

nemají žádné zvláštní nároky na kvalitu prostředí. Jediný Carabus violaceus, z již 

zmiňovaných, spadá do kategorie ohroženosti dle IUCN. Tento druh je považován za 

zranitelný a ve volné přírodě budoucnosti by mohl být viděn jen velmi zřídka. 

V návaznosti na výskyt střevlíků v zemních pastech byla v práci vypočítána 

dominance a frekvence druhu. Výpočtem dominance bylo získáno procentuelní zastoupení 

jednotlivých druhů nalezených v zemních pastech. Vymezuje se pět tříd dominance, do tří 

z nich spadali zde zaznamenaní jedinci. Nejvíce bylo druhů subrecedentních, tedy 

zastoupených méně než 1%. Žádný z druhů se neobjevoval v daném místě více než 50%, 

nejpočetnější druh Abax carinatus zde byl zastoupen 48,04% a společně ještě s druhy 

Pterostichus oblongopunctatus a Pterostichus quadrifoveolatus byl zařazen mezi 

eudominantní druhy. Vzhledem k tomu, že jsou za eudominantní druhy považovány ty, co 

jsou v dané zoocenóze zastoupeny více než 10%, lze konstatovat, že druhy Abax carinatus 

a Pterostichus quadrifoveolatus se svými 34,80%, zde byly zastoupeny ve většinové míře. 

Frekvencí bylo zjištěno, jak často se jednotlivé druhy podílejí na druhové struktuře 

zdejšího společenstva. Frekvence je stejně jako dominance rozdělena do pěti tříd.  Většina 

druhů opět spadala do nejnižší třídy, kam patří jedinci vyskytující se 0-10%, jsou 

označovány jako druhy vzácné. Žádný druh nespadal do dvou nejvyšších tříd – druh téměř 

vždy přítomný a vždy přítomný. Abax carinatus s 32% je druhem často se vyskytujícím. 

Další dva již zmíněné časté druhy s rodovým názvem Pterostichus spadají do kategorie 

řídce se vyskytující. 

Volný sběr probíhal na všech studovaných stanovištích – Hatě (louka, les), mez (vrch 

Okrouhlá), odval Strážnice. V rámci volného sběru bylo determinováno 7 druhů čeledi 

Carabidae.  
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Lesní biotop je nejpřirozenějším stanovištěm výskytu, vzhledem k jeho vlhkosti. 

V lese byly nalezeny tři druhy střevlíků, které jsou vyloženě typické lesní druhy.  

Louka je také oproti dvoum zbývajícím stanovištím vhodnějším místem pro život 

střevlíkovitých brouků, protože bývá po určitou část roku částečně podmáčená. Na louce 

byly nalezeny druhy Carabus ullrichii a Poecilus cupreus. Oba tyto druhy preferují volné 

prostory. Druhý zmíněný obydluje spíše sušší místa, ovšem tento jedinec byl nalezen ve 

vlhké půdě. Tento fakt byl zřejmě ovlivněn dlouhou zimou v roce 2013 a ještě v dubnu 

tohoto roku byl celkově povrch Země ještě nasáklý vodou. Carabus ullrichii spadá do 

kategorie ohroženosti téměř ohrožený dle IUCN, což v současné době neznamená výrazné 

ohrožení tohoto druhu, avšak blíží se kategorii zranitelný, kde už by měla být zvýšená 

pozornost ochrany pro zachování druhu. 

Mez a odval byly nejsuššími stanovištmi ze všech vybraných. Tímto si jsou podobné, 

avšak největší rozdíl mezi nimi je jejich původ. Mez je přirozeného původu a odval vznikl 

antropogenně. Na mezi byly nalezeny druhy Carabus violaceus, kde je již viditelná 

adaptace z původních lesních lokalit na volná prostranství a Poecilus cupreus, kterému 

suché prostředí meze bezpodmínečně vyhovuje. 

Na odvalu byl předpokládán, dle získaných teoretických znalostí, výskyt druhu 

Cicindela campestris a očekávání bylo také splněno. Řada nalezených druhů má 

prokázanou adaptabilitu na odvaly, avšak staršího typu. Odval Strážnice je velmi suchým 

stanovištěm s občasnou náletovou zelení a tím také typickým místem pro výskyt tohoto 

druhu. 

Důkazy o adaptaci svižníků přímo na antropogenně přeměněnou krajinu také podává 

studie Michala Ryšána a Petra Kočárka. Tato práce byla zaměřena na biotopové preference 

svižníků v prostředí odstaveného a vypuštěného odkaliště „Castaldonovka“ v areálu dolu 

František na Ostravsku. Studium bylo specializováno na odchyt larev svižníků a v rámci 

střední Evropy nebyla zpracována podobná studie. Během výzkumu byl získán materiál 

185 jedinců larev svižníků rodu Cicindela. Nejpočetněji byly zastoupeny larvy druhu C. 

hybrida s počtem 83 jedinců, C. arenaria s počtem 46 jedinců, C. germanica s počtem 40 

jedinců a C. campestris s počtem 16 jedinců larev. Výsledky analýzy pro všechny druhy 

společně jednoznačně prokázaly vysokou závislost výskytu larev svižníků na početnosti 

mravenců v okolí jejich chodeb. Vázáním se svižníků na početnost jejich potravy pro 
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všechny druhy společně, se autoři domnívali, že hlavní roli v abundanci larev svižníků 

mohla hrát mezidruhová a vnitrodruhová kompetice o potravu, která tak mohla omezovat 

únosnou početnost larev na plochu (Ryšán a Kočárek [online] 2014-02-10).  

Metodou volného sběru byla sledována druhová skladba daného společenstva 

zájmového území, na rozdíl od metody zemních pastí, kdy byla sledována i početnost 

jednotlivých druhů. Každá metoda má svoje klady a zápory a proto jejich spojení při studiu 

je asi nejlepší možnotí. Metoda ručního sběru je základní a univerzální metodou, která lze 

využít snad při sběru jakéhokoliv hmyzu. Množství materiálu je vždy nižší než u zemních 

pastí a je časově náročnější. Zemní pasti jsou však metodou méně šetrnou, vzhledem 

k možnosti zachycení materiálu, který není potřebný pro dané studium. Ve srovnání 

s ručním sběrem pracují samy a jsou vhodnější pro zachycení kvantity určitých druhů.  

9.2. Přehled nalezených druhů čeledi Carabidae 

Taxonomické zařazení:  

říše: Animalia – živočichové  

kmen: Arthropoda – členovci   

třída: Insecta – hmyz   

řád: Coleoptera – brouci  

čeleď: Carabidae – střevlíkovití  

rod: Abax 

Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – střevlík 

- Charakteristika: 12,9 – 15,6 mm velký, celý černý, bazální vtlaky štítu hustě 

tečkované a rýhy krovek zřetelně tečkované (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Vyskytuje se v přírodě blízkých, listnatých lesích (Stanovský, Pulpán 

2006). V zájmovém území byl tento druh zaznamenán v největším počtu. 

Konkrétně se jednalo o 98 jedinců. Druh byl zaznamenán pouze v zemních pastech, 

které byly umístěny v lese, což bylo nejpřirozenější místo výskytu tohoto druhu. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 
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Abax parallelipipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) 

- Charakteristika: Druh o velikosti těla 15,8 – 20,8 mm, černý, samec je lesklý a 

samice matná. Poslední článek chodidel vespod má s několika štětinkami, jedná se 

o robustní druh (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Jedná se o hojný druh listnatých lesů. Vyskytuje se od nížin po hory. U 

tohoto druhu byla vypozorována adaptace na starší lesnicky rekultivované haldy 

(Stanovský, Pulpán 2006). V rámci studia byl zaznamenán pouze jeden druh a to 

v zemní pasti a charakteristickém lesním prostředí. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

rod: Carabus 

Střevlík kožitý - Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) 

- Charakteristika: 33-40 mm velký, černý, skulptura krovek slabě nepravidelně 

kožovitě vrásčitá a povrch matný (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Lesní druh preferující listnaté lesy a lesostepní formace, odtud přechází do 

přilehlé bezlesé krajiny i náhradních, umělých výsadeb. Adaptace i na nepůvodní 

listnaté porosty na rekultivovaných haldách (Stanovský, Pulpán 2006). Prezence 

druhu zaznamenána v oblasti jednou, v lesním prostředí. Jedná se o obvyklé místo 

výskytu tohoto druhu. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

Střevlík zrnitý - Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) 

- Charakteristika: 16-23 mm velký, povrch těla slabě třpytivě až matně černý a 

nejčastěji s mědo-hnědým zabarvením. Ze spodu černý, končetiny a tykadla rovněž 

černé. Oči silně vystupují. Tykadla u samců dosahují  poloviny krovek u samic 

dosahují jen jedné třetiny. Štít směrem k bázi silně srdčitý, střed štítu velmi hustě 

tečkovaný. Krovky oválné a mírně klenuté. Na krovkách najdeme spojité 

řetízkovité útvary, které jsou vyvýšeny (Natura Bohemica [online] 2014-04-11).   

- Výskyt: Druh lužních lesů a mokřadů, břehových porostů podél menších vodotečí 

(Stanovský, Pulpán 2006). Položení pastí bylo přesné místo, kde by se tento druh 

mohl vyskytovat – po většinu roku vlhká zemina v blízkosti periodické tůně. 
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Zarážející byl nález pouze jednoho jedince daného druhu. Očekávaná byla v tomto 

místě určitě větší početnost. Vzhledem k tomu, že se nejedná o druh se zvláštními 

požadavky na životní prostředí, je zvláštní, že se jedná o vzácný druh v této 

lokalitě. Pro podrobnější posouzení by bylo vhodné poležení více pastí. 

- Bioindikační skupina: E 

střevlík zahradní - Carabus hortensis (Linnaeus, 1758)  

- Charakteristika: Krovky bronzově hnědé, úzce žebírkovitě rýhované s třemi řadami 

širokých zlatavých, nebo zelenavých jamek, 22-30 mm, spodní strana černá (Hůrka 

1996). 

- Výskyt: Lesní druh, listnaté i smíšené lesy. Adaptace na lesnicky rekultivované 

haldy (Stanovský, Pulpán 2006). V zájmovém území záznam v přirozeném lesním 

prostředí. Zachycen metodou zemních pastí. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

střevlík hajní - Carabus nemoralis (O. F. Müller, 1764) 

- Charakteristika: Krovky protáhlé a oválné a na nich jamky, 19-28 mm velký, 

bronzově hnědý se zeleným, nebo fialovým nádechem, spodní strana černá (Hůrka 

1996). 

- Výskyt: Jedná se o lesní druh (Stanovský, Pulpán 2006). Druh se vyskytoval 

v lokalite Hatí, v prostředí lesa. Zaznamenám v zemních pastech. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

střevlík Ullrichův - Carabus ullrichii (Germar, 1824) 

- Charakteristika: Zavalitý, široký, štít silně příčný, krovky klenutější a kratší, žebra i 

řetízky výraznější, 20-34 mm, svrchubronzově hnědý (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Druh otevřené krajiny. Výskyt od nížin po nižší horské oblasti, louky, 

pastviny, okraje polí, odkud přechází do okrajů lesů, menších lesíků, zvláště 

lužních. Dříve byl adaptován na agrocenózy (Stanovský, Pulpán 2006). Druh byl 

nalezen na rákosinovém porotu na volném prostranství louky v lokalitě Hatě. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 
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- Ochrana: Téměř ohrožený dle Červeného seznamu ohrožených druhů České 

republiky (Farkač, král, Škorpík 2005), ohrožený (vyhláška č. 395/1992 Sb.). 

střevlík fialový - Carabus violaceus (Linnaeus, 1758) 

- Charakteristika: 22-35 mm velký, svrchu černý až černomodrý, okraje krovek 

červenofialové, modré, zelené nebo purpurové, je zavalitější, dosti silně klenutý a 

krovky má  hrubě nebo jemněji zrnité (zrnka netvoří podélné řady) (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Původně lesní druh, přechází i do mimolesní krajiny – louky, pastviny, 

meze, zahrady, parky. Adaptace na starší zarůstající ruderály a haldy (Stanovský, 

Pulpán, 2006). Carabus violaceus se nacházel v lese i na vrchu Okrouhlá. Tento 

druh byl zaznamenán volným sběrem i metodou zemních pastí. Výskyt na vrchu 

Okrouhlá je důkazem osvojení si i mimolesní krajiny. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

- Ochrana: zranitelný druh dle Červeného seznamu ohrožených druhů České 

republiky (Farkač, Král, Škorpík 2005). 

rod: Cicindela 

svižník polní - Cicindela campestris (Linnaeus, 1758) 

- Charakteristika: 10,5 – 14,5 velký, svrchu zářivě zelený, někdy do modra, bílé a 

měděné skvrny (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Druh holých míst s holou vegetací, dříve zcela běžný druh byl 

v agrocenózách zdecimován chemizací a přežil na neplodné půdě v okrajích lesů, 

pastvin, pískoven a lomů. V součstnosti se stává opět běžnějším druhem 

(Stanovský, Pulpán 2006). Odval Strážnice, kde byl druh nalezen, je ideálním 

místem výskytu. V tomto případě lze hovořit dokonce i o příznivém vlivu hornické 

činnosti pro tento druh. Právě takto uměle vzniklé odvaly mohou přispívat 

k opětovnému rozšíření populací druhu Cicindela campestris. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

- Ochrana: ohrožený (vyhláška č. 395/1992 Sb.). 
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rod: Molops 

Molops piceus (Panzer, 1793) 

- Charakteristika: 10-13,4 mm velký, barva smolně hnědá, štít po stranách výrazně 

vykrojený. Druh má péči o potomstvo (samice střeží vaječnou snůšku až do 

vylíhnutí larev) (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Lesní druh od nížin do hor, bez zvláštních preferencí věku a dřevinné 

skladby porostů (Stanovský, Pulpán 2006). Nalezen na okraji lesa pod mechem, ve 

velmi vlhké půdě. Zaznamenám při volném sběru. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

rod: Poecilus 

střevlíček měděný - Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 

- Charakteristika: 9,6 – 14,0 velký, rýhy krovek spíše mělčí, svrchu matnější, 

různobarevný (nejčastěji měděný až do zelena), stehna červená (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Hojný druh sušších, nezastíněných stanovišť od nížin do hor, úhory, 

pískovny, ruderály, okraje lesů, agrocenózy včetně velkoplošných polních kultur. 

Adaptace na odkaliště a haldy (Stanovský, Pulpán 2006). V zájmovém území byli 

nalezeni dva jedinci tohoto druhu.  Jeden druh se nacházel ve vlhké dubnové 

zemině na louce v Hatích a druhý byl ukryt pod křoviskem na mezi vrchu 

Okrouhlá. 

- Bioindikační skupina: E (Stanovský, Pulpán 2006). 

rod: Pterostichus   

Pterostichus aethiops (Panzer, 1797)  

- Charakteristika: 11,9 – 13,8 mm velký, celý černý, krovky dlouze oválné s rýhami, 

štít širší a vzadu zúžený (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Lesní druh – pahorkatiny, hory, okraje lesů, lesní světliny, paseky 

(Stanovský, Pulpán 2006). Místo nálezu v zájmovém území – okraj lesa, vlhká 

půda při kmeni stromu. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 
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střevlíček černý - Pterostichus niger (Schaller, 1783) 

- Charakteristika: 15,2 – 21,6 mm velký, černý, matný, na krovkách rýhy (Hůrka 

1996). 

- Výskyt: Lesní druh, výskyt od nížin do hor. Adaptace na lesnicky rekultivované 

haldy (Stanovský, Pulpán 2006). Záznam – zemní pasti v Hatích (les) 

- Bioindikační skupina: E (Stanovský, Pulpán, 2006). 

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 

- Charakteristika: 10,1 – 13 mm velký, černý (svrchu kovově hnědozelený), holeně a 

chodidla červenožluté až červenohnědé, strany krovek konvexnější, každá krovka 

zpravidla s více než 4  porojamkami (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Běžný lesní druh s výskytem od nížin do hor, ve všech typech lesů od 

přírodních po vysloveně nepůvodní výsadby. Adaptace na nepůvodní porosty na 

lesnicky rekultivovaných haldách (Stanovský, Pulpán 2006). Ve studované oblasti 

se vyskytoval v lesní krajině, pouze v zemních pastech. Jeho výskyt zde byl jeden 

z častějších. 

- Bioindikační skupina: E (Stanovský, Pulpán 2006). 

Pterostichus quadrifoveolatus (Letzner, 1852) 

- Charakteristika: 8,7 – 11,9 velký, leskle černý, strany krovek rovnoběžnější, každá 

krovka zpravidla se třemi velkými porojamkami (Hůrka 1996). 

- Výskyt: Lesní druh – lesní okraje, světliny, paseky, spáleniště, pod listím a 

v detritu. Výskyt v oblasti od nížin do hor (Stanovský, Pulpán 2006). V oblasti 

lesní krajiny byl poměrně častým druhem. Nálezy pouze v zemních pastech. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

Pterostichus vernalis (Letzner, 1852) 

- Charakteristika: 6 – 8 mm velký, černý, končetiny a tykadla tmavě hnědá až černá 

(Hůrka 1996). 

- Výskyt: Hojný druh spíše vlhčích lokalit – břehy mokřadů, vlhké louky, lužní lesy, 

převážně nížiny a pahorkatiny. Adaptován i na odkaliště a vlhčí místa na haldách 
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(Stanovský, Pulpán 2006). Místo nálezu – vlhká lesní půda, poblíž periodické tůně, 

což odpovídá místu, které druh upřednostňuje. 

- Bioindikační skupina: A (Stanovský, Pulpán 2006). 

9.3. Posouzení vlivu hornické činnosti na výskyt střevlíkovitých brouků 

Vliv na výskyt střevlíkovitých brouků mají ve zdejší hornické krajině hlavně 

antropogenně vzniklé odvaly.  

Nejedná se jen o negativní vlivy. Pro druh Cicindela campestris se již v práci 

zmiňovaný odval Strážnice stal domovem, panují zde velmi příznivé podmínky pro jeho 

život.  

Pro většinu střevlíkovitých brouků však takto uměle vzniklé útvary, ponechané 

přirozené sukcesi, znamenají ztrátu přirozeného prostředí jejich výskytu a jsou vytlačeni do 

okolní krajiny, kde nemusí najít vhodné podmínky pro život a jejich počty se snižují. Na 

druhé straně, v důsledku poklesů poddolovaných území, vznikají vedle odvalů vodní 

útvary, kde mohou střevlíci najít příznivé podmínky pro svůj život.  

Vzhledem k tomu, že jsou střevlíkovití indikátory kvality životního prostředí, jejich 

absence na odvalu Strážnice vypovídá o tom, že zde chybí přirozenost, kvalitní půda a 

další prvky, které by charakterizovali původní, volnou a člověkem neovlivněnou přírodu.  

Téměř všechny nalezené druhy patří mezi dobře se přizpůsobující změnám v krajině. 

Odvaly ovšem představují pro tyto tvory úplné přetvoření jejich přirozeného prostoru.  

V budoucnu už zde střevlíkovití, ani jiní živočichové ovlivňováni hornickou činností 

nebudou. Důl Paskov, pod který spadá i areál Staříče bude v roce 2017 uzavřen. Nejedná 

se o závažný problém v krajině z ekologického hlediska, ale o důvody ekonomické. 
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10. Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na střevlíkovité brouky (Carabidae). Zabývala jsem 

se jejich výskytem v hornické krajině Staříče. Snažila jsem se přiblížit nejen danou skupinu 

živočichů, ale hlavně jejich studium. Cílů práce bylo hned několik. Jedním z nich bylo 

zjištění hlavně druhové, ale i početní skladby jednotlivých druhů čeledi Carabidae 

zájmového území, pokusit se najít spojitosti s ovlivněním hornické činnosti a výskytem 

střevlíkovitých, to vše pak shrnout a vyvodit návrhy a řešení situace. Hlavním cílem 

bakalářské práce bylo ověření metod studia střevlíkovitých brouků (Carabidae). Podstatné 

pro mě byly i osobní cíle. Jednalo se o seznámení s  prací v terénu při monitoringu 

živočichů, bližší proniknutí do světa střevlíkovitých brouků a další cíle jako zjištění svých 

schopností při popasování se s takovou prací, pečlivé zpracování, nezklamání sama sebe a 

ostatních, apod. 

Výsledky ukazují, že jednotlivé druhy střevlíkovitých brouků (Carabidae) se 

vyskytovaly na přirozených místech svého výskytu. Během práce v terénu bylo v zájmové 

oblasti nalezeno celkem 17 druhů a početně 212 jedinců čeledi Carabidae. Výrazný podíl 

na zastoupení druhů i počtů jedinců měly zemní pasti. 

 O ovlivnění výskytu střevlíků uhelnou těžbou zde lze hovořit, hlavně vznikem 

nových, ve volné přírodě uměle vytvořených odvalů. Vlivy zde byly nalezeny jak pozitivní 

tak negativní, ovšem budoucnost už je vyřešena. Především rok 2013 byl plný spekulací o 

uzavření dolu Paskov, který byl označen jako nekonkurenceschopný. Okamžité uzavření 

dolu Paskov bylo už téměř jisté, avšak v dubnu roku 2014 bylo rozhodnuto o prodloužení 

těžby do roku 2017, kdy bude důl uzavřen. Všeobecně tento čin nepřinesl mnoho radosti 

do života zde pracujících lidí, avšak pro střevlíky je tento fakt píše pozitivní. Nebude 

docházet k zavážení dalších, jim přirozených území, současné odvaly postupně zarostou 

vegetací a rozšíří se areály jejich výskytu. 

Během zpracování bakalářské práce jsem získala širší rozhled ve studiu 

střevlíkovitých brouků, kterému bych se dále chtěla věnovat v diplomové práci. Již teď 

mám spoustu myšlenek, v čem by se studium dalo vylepšit, aby bylo mnohem efektivnější 

a čím by se dalo doplnit. Zajímalo by mě kupříkladu propojení studia střevlíkovitých 

s laboratorní prací. 
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Příloha 1 : Fotografie studovaných lokalit zájmového území 

 

Obrázek 4 : Lokality zájmového území 

Legenda: 1) Hatě – les, 2) Hatě – louka, 3) odval Strážnice, 4) vrch Okrouhlá 

 

 

Obrázek 5 : Lokalita Hatě – les ( Iveta Frömlová, 2013 ) 
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Obrázek 6 : Lokalita Hatě – louka( Iveta Frömlová, 2013 ) 

 

Obrázek 7 : Pohled z vrchu Okrouhlé na odval Strážnice( Iveta Frömlová, 2013 ) 
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Příloha 2: Pomůcky používané při studiu střevlíkovitých brouků (Carabidae) 
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Frotografie: Iveta Frömlová 
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Příloha 3:  Fotodokumentace práce v terénu 

 

Frotografie: Iveta Frömlová 
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Příloha 4 : Souhrný obrázkový přehled druhů nalezených v zájmovém území 

 

Obrázky: (European Carabidae [online] 2014-03-31) 

 


