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Abstract: The work brings more detailed information about the finding of Molobratia teutonus
(Linnaeus, 1767) in Podyjí National Park.
Key words: Faunistics, Czech Republic, rare species, Podyjí National Park

Úvod
Výzkum čeledi Asilidae (roupcovití) v Národním parku Podyjí (NP Podyjí) byl
prováděn v letech 2017 a 2018. Důvodem pro jeho provedení byla snaha ověřit recentní výskyt některých vzácnějších druhů známých z dřívějších nálezů (Bosák et
al. 2005). Jednalo se především o Stenopogon sabaudus (Fabricius, 1794), Tolmerus
micans (Meigen, 1820) a Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767). Z uvedených tří
druhů se však podařilo potvrdit výskyt pouze posledního z nich.
Rod Molobratia Hull, 1958 je zastoupen 13 druhy rozšířenými převážně ve východní části palearktické oblasti. Několika druhy zasahuje i do oblasti orientální.
V západní části palearktu se vyskytují jen Molobratia egregia (Loew, 1869) a Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767). M. egregia je známa z oblasti Kavkazu a Turecka
včetně jeho evropské části. Západní hranice rozšíření dosahuje Rumunska (GellerGrimm 2013) a Řecka (nepublikovaná data). Naproti tomu M. teutonus je široce
rozšířeným druhem. Jeho areál zahrnuje prakticky celou Evropu včetně některých
skandinávských zemí a sahá až do asijské části Turecka. V České republice je druh
doložen z území Čech i Moravy (Bosák 2009).
Jedná se o velký (17–21 mm), nápadný druh s dlouhými, převážně oranžovými
končetinami. Tělo je černé s výraznou žlutozlatou kresbou na hrudi a bílými skvrnami na abdomenu. Křídla jsou tmavá, s kovovým leskem. Létá nízko nad nebo mezi
vegetací. Nejčastěji usedá na listy keřů a stromů v okolí vodních toků. Při sezení je
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pro něj charakteristický zvednutý přední pár nohou, který je zároveň natažen před
hlavu. Důvody tohoto chování nejsou zatím známé.
Metodika
Sběr byl prováděn individuálně entomologickou síťkou. Materiál byl ve stejný den
preparován na sucho a je uložen ve sbírce autora. Lokalita (obr. 1) se nachází v kvadrátu síťového mapování číslo 7161. U dalších lokalit citovaných v textu je v závorce vždy uveden kód kvadrátu faunistického mapování (Zelený 1972).
Výsledky a diskuse
Materiál: NP Podyjí, levý břeh řeky Dyje, blízko „Zemský mlýn“, 48° 49’ 05” N, 15° 57’ 59” E,
11.VI.2017, 5 ♂♂, 1 ♀; 2.–3.VI.2018, 3 ♂♂, 1 ♀♀, leg., det. et coll. J. Bosák (obr. 2).

Druh byl na lokalitě po oba dva roky velmi hojný. Vždy byly pozorovány desítky
jedinců.

Obr. 1. Biotop M. teutonus v Národním parku Podyjí.
Fig. 1. Habitat of M. teutonus in Podyjí National Park.
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Obr. 2. Roupec Molobratia teutonus, NP Podyjí, 3.VI.2018.
Fig. 2. Robber flies Molobratia teutonus, Podyjí NP, 3.VI.2018.

Velké množství materiálu dvoukřídlých, pocházejícího z území dnešního NP Podyjí, shromáždil Tomáš Gregor. Druh M. teutonus v něm však zastoupen nebyl. Tato
skutečnost mohla být způsobena nepřístupností údolní nivy Dyje. Ta byla v minulosti součástí střeženého hraničního pásma. Jeho nález neuvádí ani prozatím poslední
práce o roupcích Národních parků Podyjí a Thayatal (Stejskal 2011, Hadrava et al.
2018).
Výskyt M. teutonus byl na Moravě dlouho znám pouze z jediného, historického
údaje, a to z Vranova nad Dyjí (7160) (Czižek 1910). Z Moravy je tento druh dále
doložen nálezy z lokalit: Mrsklesy (63–6470) (Bosák & Hrochová 2001), Pouzdřany (7065), Čejč a Kobylí (obě 7067) (Bosák 1996). Vzhledem ke stáří nálezů, které
jsou většinou z počátku 2. poloviny minulého století, je však recentní výskyt na
těchto lokalitách otázkou. Zajímavé je, že naprostá většina kusů byla chytána v měsíci červnu. Pouze jeden doklad pochází, bez bližšího data, ze srpna.
M. teutonus pravděpodobně nebude v NP Podyjí vzácným druhem. Lze předpokládat, že je široce rozšířen podél Dyje v místech, kde je vodní tok doprovázen dřevinnou vegetací doplněnou o luční porosty.
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