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Abstract: First records of the ground beetle Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) in the Znojmo 
region near the village of Oleksovice are given. This is a confirmation of a permanent occurrence 
in southern Moravia after 32 years. At the same time, I present a summary of all known findings of 
this species in the Czech Republic, including those not yet published.
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ÚVOD

Střevlík Ophonus (Hesperophonus) cribricollis (Dejean, 1829) je makropterní 
ponticko-mediteránní druh rozšířený od Iberského poloostrova až po Malou Asii 
a Kavkaz. Severně zasahuje do jižních oblastí střední Evropy. Uváděn je z Albánie, 
Arménie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Francie, 
Gruzie, Chorvatska, Itálie, Kosova, Maďarska, Makedonie, Moldávie, Rakouska, 
Rumunska, Řecka, Slovenska, Srbska, Španělska, Švýcarska, Turecka a Ukrajiny. 
Na východě z jihoevr opské část i Ruska, Ír ánu, Ir áku a Izr ael e (Kataev & Wrase 
2017). Druh se šíří ponticko-panonskou cestou na Slovensko a jižní Moravu, kde se 
nachází severní hranice výskytu v Evropě. 

V České republice se O. cribricollis vyskytuje pouze na Moravě. První spolehli-
vý nález je publikovaný z Mutěnic (Kult 1944), dále je uveden z Dolních Věstonic 
a Novosedel (sKoupý 2004). Z jižní Moravy, ale bez konkrétní lokalizace nálezů, 
je tento druh zmiňován v dalších pracích: Kult (1947), pulpán & rešKa (1973), 
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Honců & pulpán (1974), Freude (1976), pulpán & Hůrka (1984), Hůrka (1996) 
a ZahradníK (2017). Historicky je citován také z Čech, z Hradčanské plošiny na 
Českolipsku (Kral 1921), jedná se však o chybný údaj, nejpravděpodobnější je zá-
měna za příbuzný, v České republice velmi hojný druh Ophonus azureus (Fabricius, 
1775) (Honců & pulpán 1974). Na Moravě se O. cribricollis vyskytuje pouze na 
jihu a výhradně v nížinách, kde je velmi vzácný a velmi lokální na suchých až velmi 
suchých stanovištích bez zastínění, tj. na vinicích, stepích, stepních stráních, past-
vinách, mezích, úhorech, okrajích polí a větrolamů. Druh je velmi pravděpodobně 
citlivý na změny prostředí a těžko se přizpůsobuje změnám způsobeným činností 
člověka (pulpán 1993). Bionomie není doposud známá. Vazba na semena trav z če-
ledi lipnicovité (Poaceae), zejména z rodu sveřep (Bromus), nebyla dosud spolehlivě 
potvrzena (P. Veselý, ústní sdělení).

V předložené práci uvádím nové nálezy z jihozápadní Moravy z Oleksovic na 
Znojemsku a doplňuji kompletní přehled literárních údajů i dosud nepublikovaných 
konkrétních nálezů z Moravy.

VÝSLEDKY

Nomenklatura je převzata z Katalogu palearktických brouků (löbl & löbl 2017). 
Uvedené lokality jsou doplněny číselným kódem čtverce podle metodiky pro faunis-
tické mapování (Zelený 1972), nověji pak doplněné seznamem obcí České republi-
ky (pruner & MíKa 1996).

Nálezy Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) na Znojemsku
Moravia mer. occ., Oleksovice (7063), 48° 54’ 12” N, 16° 16’ 23” E, 9. IV. 2017, 1 ♂; 25. VII. 2017, 
1 ♀; 29. VI. 2018, 1 ♀; 1. V. 2019, 1 ♀, vše M. Linhart leg., det. et coll. (obr. 1).

Všechny čtyři nálezy pocházejí ze stejného místa na návrší Dvorská východně od 
obce Oleksovice, na spoře porostlém pásu hlinitopísčité půdy s častými holými mís-
ty, který se nachází na rozhraní písečného pole a fragmentu dubového lesa (Querce-
tum) s četným náletem trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), v nadmořské výšce 
cca 240 metrů (obr. 2). Brouci byli nalezeni při prohrabávání hlinitopísčité půdy, vy-
jma nálezu z 29. VI. 2018, kde se jednalo o noční sběr a brouk byl zastižen při noční 
aktivitě na hlinitopísčitém povrchu biotopu. 

K vzácnějším a zajímavým druhům střevlíků (Carabidae), které byly společně 
s druhem Ophonus cribricollis na této lokalitě zjištěny, patří například Harpalus 
modestus Dejean, 1829, Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850, Parophonus dejeani 
(Csiki, 1932), Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824 a Zabrus spinipes 
(Fabricius, 1798). 

Souhrn literárních údajů i nepublikovaných nálezů na Moravě
Moravia mer.: Mutěnice (7068), 1942, Bechyně leg. (Kult 1944); Dolní Věstonice (7165), 
1. VI. 1932, 1 ex., K. Všetečka leg., J. Pulpán det. et coll. (sKoupý 2004); Novosedly (7164), 
1. V. 1971, 2 ex., J. Pulpán leg., det. et coll. (sKoupý 2004); Lednice (7166), V. 1961, 1 ex., 
M. Dvořák leg. et det., coll. Národní muzeum Praha; Lednice (7166), 14. V. 1975, 1 ♀, P. Bulirsch 
(Praha) leg., det. et coll.; Zaječí (7166), 11. V. 1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, K. Resl (Šumice) leg., det. et coll. 
Všechny exempláře ze Zaječí byly nalezeny v detritu s drobnými kamínky a rostlinnými zbytky na 
úpatí obnažené sprašové stěny nad vinicemi (K. Resl, ústní sdělení).
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ZÁVĚR

Střevlík Ophonus cribricollis se na území České republiky vyskytuje pouze na již-
ní Moravě. Jediný publikovaný údaj z Čech (Kral 1921) vznikl pravděpodobně 
chybnou determinací druhu Ophonus azureus (Honců & pulpán 1974). V článku 
uvádím všechny literární údaje a dosud nepublikované nálezy druhu O. cribricollis, 
které se podařilo shromáždit. Jedná se o 16 exemplářů nalezených na šesti loka-

Obr. 1. Samec (vlevo) a samice střevlíka Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) z Oleksovic (jižní 
Morava, Česká republika). Foto Jiří Hájek.
Fig. 1. Male (left) and female Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) from Oleksovice (southern 
Moravia, Czech Republic). Photo by Jiří Hájek.
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litách, které leží v pěti faunistických čtvercích (7063, 7068, 7164, 7165 a 7166). 
Největší počet (11 exemplářů) je známý z oblasti Břeclavska, čtyři exempláře 
ze Znojemska a jeden z Hodonínska. Zde se jedná o jediný nález z roku 1942 od 
Mutěnic, který není dosud potvrzen žádným recentním nálezem. Z tohoto výčtu je 
patrné, že O. cribricollis je na území České republiky nanejvýš vzácným a lokálním 
druhem, nalézaným jen ojediněle a většinou jednotlivě. 

Je zařazen do bioindikační skupiny reliktních druhů (R) (Hůrka et al. 1996). Jako 
reliktní jsou označeny druhy s nejužší ekologickou valencí, většinou vzácné a ohro-
žené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů. Druh je také uveden 
v červeném seznamu bezobratlých živočichů (hejda et al. 2017) a je klasifikován 
jako zranitelný druh (kategorie VU). 

Uvedené nálezy na Znojemsku představují po Břeclavsku teprve druhou oblast re-
centního výskytu v České republice a jedná se o nejsevernější nálezy v dosavadním 
známém areálu tohoto druhu. Mezi lety 1985 a 2017 nebyl druh na našem území 
zjištěn, a tudíž nálezy z Oleksovic na Znojemsku jsou potvrzením výskytu na jižní 
Moravě po 32 letech. Vzhledem k opakovaným nálezům na této lokalitě se velmi 
pravděpodobně jedná o trvalý výskyt.

Obr. 2. Biotop druhu Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) – návrší Dvorská u Oleksovic (jižní Mo-
rava, Česká republika). Foto Václava Linhartová.
Fig. 2. Habitat of Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) – hill Dvorská near Oleksovice (southern 
Moravia, Czech Republic). Photo by Václava Linhartová.
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SUMMARY
In the Czech Republic, Ophonus cribricollis is very rare and its occurrence is restricted to dry or 
very dry habitats without shade, i.e. vineyards, steppes, steppe slopes, pastures, field margins and 
windbreaks. All literature data and unpublished findings of the species are given in the paper. These 
are 16 specimens found in six localities, which are situated in five grid mapping squares (7063, 
7068, 7164, 7165 and 7166). The largest number of records (11 specimens) come from the Břec-
lav region, four specimens from the Znojmo region and one recently unverified from the Hodonín 
region. These first records in the Znojmo region from Dvorská hill near Oleksovice (Figs. 1, 2) 
represent only the second area of recent occurrence in the Czech Republic and are the northernmost 
finds in the so far known distribution range of this species. Between 1985 and 2017, the species 
was not found in the Czech Republic, and therefore the findings from Oleksovice in the Znojmo re-
gion are a confirmation of its occurrence in southern Moravia after 32 years. Considering repeated 
records in this locality, it is very likely a permanent occurrence.
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