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Abstract: The results of a survey of true bugs from a locality in Popice near Znojmo (southern
Moravia, Czech Republic) are given. During two visits in May and June 2017, 32 species were
found, of which Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851 was the most prominent, representing the
first confirmed record of the species in the Czech Republic. Dyroderes umbraculatus (Fabricius,
1775) was found for the third time in the Czech Republic. Other prominent species, listed in the
Czech Red List, were Vilpianus galii (Wolff, 1802), Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer,
1835) and Brachycoleus decolor Reuter, 1887. Future investigation in the neighbouring Havranické
vřesoviště heathland/steppe is recommended, because of the possible occurrence of the all notable
species found.
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ÚVOD
Fauna ploštic (Heteroptera) Znojemska je poměrně dobře prozkoumaná. Na území
Národního parku Podyjí bylo provedeno několik inventarizačních průzkumů (VILÍMOVÁ 1994, 1997, ŠTYS 1995, NEJEDLÁ & VILÍMOVÁ 1997). Mnoho nálezů je též
uvedeno v pracích Jaroslava L. Stehlíka, zaměřených na rozšíření ploštic na Moravě (např. STEHLÍK 1981, STEHLÍK & VAVŘÍNOVÁ 1987) a v publikacích Petra Kmenta
a spolupracovníků (např. KMENT et al. 2003), postihujících zajímavé nálezy ploštic
z ČR (pro podrobný soupis entomologické bibliografie Podyjí viz MARSOVÁ 2004).
Přesto je v tomto území možné činit další zajímavé nálezy, zejména díky jeho biotopové pestrosti a blízkosti jižní hranice ČR, kterou nezřídka (díky oteplení klimatu)
překračují teplomilné druhy organismů rozšiřujících se na sever (HICKLING et al.
2006, HRADIL 2011, HEMALA 2014). Inventarizační průzkum Národního parku Thayatal na rakouské straně hranice uskutečnil RABITSCH (2005).
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Obr. 1. Letecký snímek lokality (vyznačena červeně). Lokalita se nachází na jižním okraji obce Popice, v těsné blízkosti NP Podyjí (vyznačen zeleně).
Fig. 1. Aerial photograph of the locality (marked red). The locality is situated at southern margin of
the village Popice; in close proximity to the Podyjí National Park (marked green).

V roce 2017 byl proveden entomologický průzkum lokality na jižním okraji obce
Popice na Znojemsku, který je jedním z podkladů pro biologické hodnocení záměru
renovace tamních vinných sklepů. V tomto článku jsou uvedeny informace o zástupcích ploštic zjištěných na studované lokalitě.
POPIS LOKALITY A METODIKA
Studovaná lokalita o velikosti 3 ha se rozkládá na jižním okraji obce Popice na
Znojemsku (obr. 1; GPS: 48° 49’ 10” N, 16° 01’ 00” E). Jedná se o mozaiku zahrad,
z nichž některé jsou zpustlé, jiné jsou s různou intenzitou udržované. Převládají
zde křoviny, sadové porosty ovocných stromů a mezofilní až xerotermní trávníky.
Lokalita těsně sousedí s Národním parkem Podyjí, konkrétně s Havranickým vřesovištěm.
Průzkum byl uskutečněn během dvou návštěv lokality 16. května a 19. června
2017, za příznivého slunečného počasí. Hlavními použitými metodami bylo smýká-
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ní bylinné i křovinné vegetace smýkací sítí a sklepávání dřevin. Doplňkově byly použity také dvě zemní pasti. Odchycené ploštice byly v případě snadno poznatelných
druhů určovány ihned na místě a po zaznamenání vypouštěny, v případě pochybností
s determinací byly sebrány a posléze určeny v laboratoři.
K determinacím byly použity klíče (STICHEL 1962, LIS et al. 2008, 2012), doplněné informacemi z připravovaného checklistu ploštic ČR (Kment, pers. comm.). České názvy komentovaných druhů byly převzaty z Červeného seznamu ČR (KMENT et
al. 2017). Dokladový materiál je uložen ve sbírce autora.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Na lokalitě bylo zjištěno celkem 32 druhů ploštic z 11 čeledí (tab. I). Nejedná se
o kompletní soupis druhů na lokalitě, na to by musel být průzkum intenzivnější
a delší. Přesto bylo nalezeno několik význačných druhů. Nejvýznamnější je nález
kněžice Sciocoris macrocephalus (znovuobjevena pro ČR). Hodnotný je také nález
kněžice Dyroderes umbraculatus (z ČR známa teprve od roku 2014) a dalších tří
druhů, které figurují v Červeném seznamu ČR (KMENT et al. 2017). Níže následují
komentáře k význačným druhům.
Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851 – kněžice velkohlavá
Materiál: 19.VI.2017, 1 spec. (obr. 2), S. Rada leg., det. et coll.; P. Kment revid.

Kněžice velkohlavá je druh považovaný v ČR za vymřelý (KMENT et al. 2017).
Z Českých zemí tento druh zmiňuje poprvé BALTHASAR (1942) z okolí Zlína a Zlámance, a HOBERLANDT (1944) z Nebovid u Brna. Avšak STEHLÍK (1984) dodává, že
tyto údaje nejsou z Moravy doloženy. Ve sbírce Národního muzea v Praze se podařilo najít samici druhu S. microphthalmus z Nebovid, původně určený L. Hoberlandtem jako S. macrocephalus, což podporuje Stehlíkův názor (P. Kment, pers. comm.).
Z Čech tento druh uvádí pouze ROUBAL (1969) z Čistecké hůry na Vrchlabsku, avšak
i tento nález vyžaduje potvrzení (P. Kment, pers. comm.). Můžeme shrnout, že
S. macrocephalus je novým druhem pro Moravu a zároveň se jedná o první dokladovaný nález z ČR.
Jedná se o holomediteránní druh s těžištěm rozšíření ve Středomoří, areál však
zahrnuje většinu Evropy až do jižní Skandinávie. Rozšíření dále pokračuje na Střední východ (WACHMANN et al. 2008, RABITSCH 2012). Ve všech okolních zemích ČR
je vzácná. Na Slovensku je známa z nížinných oblastí v jižní části státu, včetně východního Slovenska (STEHLÍK &VAVŘÍNOVÁ 1993). Z Polska existuje několik málo
starších údajů z různých částí státu (LIS 1990). V Německu je uváděna z Braniborska, Saska, Saska-Anhaltska a Durynska (HOFFMANN & MELBER 2003). V Rakousku
je známa z alpských údolí v Korutanech (FRIEß & BRANDNER 2016) a v Tyrolsku
a dále pak z panonské části státu, zejména z Burgenlandu (RABITSCH 2012). Nejblíže
českým hranicím jsou lokality v oblasti Moravského pole (Marchfeld) mezi Vídní
a rakousko-slovenskou hranicí a nedávné nálezy přímo z Vídně (W. Rabitsch pers.
comm.). Na rakouské straně Podyjí (NP Thayatal) nebyla dosud nalezena (RABITSCH
2005, W. Rabitsch pers. comm.). Přesto je pravděpodobné, že se na Moravu rozšířila
z Rakouska. V úvahu však připadá i možnost, že byla doposud na Znojemsku přehlížena.
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Tab. I. Seznam druhů ploštic nalezených na lokalitě v Popicích. Druhy uvedené v červeném seznamu ČR (KMENT et al. 2017) jsou zvýrazněny tučně a je uveden jejich status (EN = ohrožený, VU =
zranitelný, RE = regionálně vyhynulý). Druh Dyroderes umbraculatus není v červeném seznamu
uveden, protože donedávna nebyl z ČR znám a prozatím nemohl být z hlediska ohrožení vyhodnocen
Tab I. List of true bug species found at locality in Popice. Species from the redlist of the Czech Republic (KMENT et al. 2017) are in bold and their status is given (EN = endangered, VU = vulnerable,
RE = regionally extinct). Species Dyroderes umbraculatus is not listed in the Red List because it
was not known from the Czech Republic until recently, thus it could not be properly evaluated yet

čeleď / family

druh / species

Blissidae – travinovkovití

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857)

Coreidae – vroubenkovití

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer, 1835)
Ceraleptus lividus Stein, 1858
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)
Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)

Cydnidae – hrabulkovití

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)

Miridae – klopuškovití

Brachycoleus decolor Reuter, 1887
Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758)
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)
Notostira sp.
Phytocoris sp.
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

Nabidae – lovčicovití

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)
Nabis sp.

Pentatomidae – kněžicovití

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775)
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830)
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851
Vilpianus galii (Wolff, 1802)

Plataspididae – zaoblenkovití

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)

Pyrrhocoridae – ruměnicovití

Pyrrhocoris apterus Linnaeus, 1758)

Rhopalidae – vroubenkovkovití

Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)
Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)

Rhyparochromidae – pozemkovití

Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Emblethis griseus (Wolff, 1802)
Peritrechus sp.

Scutelleridae – štítovkovití

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)
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Obr. 2. Nalezený jedinec Sciocoris macrocephalus (foto Filip Trnka). Pro tento druh jsou typické
výrazně stopkovité oči a světlé okraje štítu bez černého tečkování.
Fig. 2. Voucher specimen of Sciocoris macrocephalus (photo Filip Trnka). For the species are typical stalked eyes and pale pronotum margins without black punctation.

Žije na xerotermních otevřených stanovištích, jako jsou stepi, lesostepi, písčiny,
slaniska nebo skalní stepi. Epigeická ploštice, jako její hlavní živné rostliny jsou
uváděny druhy čeledi štětkovitých (Dipsacaceae – Scabiosa, Knautia), saje však
i na různých jiných rostlinách; ekologie druhu je málo známa (STEHLÍK & VAVŘÍNOVÁ
1993, WACHMANN et al. 2008, RABITSCH 2012). Poměrně snadno může dojít k záměně
za Sciocoris microphthalmus (LIS 1990, STEHLÍK & VAVŘÍNOVÁ 1993), případně S. homalonotus (s nimiž je tento druh řazen do podrodu Aposciocoris).
Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775)
Materiál: 16.V.2017, 1 spec., S. Rada leg., det. et coll.
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Až do nedávna nebyla tato kněžice z ČR známa. V roce 2014 ji nalezl V. Hemala u
Břeclavi (HEMALA 2014) a S. Rada v Tasovicích u Znojma (HEMALA & RADA 2015,
KMENT et al. in prep.). Současný nález představuje třetí publikovaný údaj z ČR. Tato
pontomediteránní kněžice má těžiště rozšíření ve Středomoří (HEMALA 2014). Nejblíže je známa z jihu Německa (Bádensko-Württembersko) a z panonských nížin
v Rakousku (RABITSCH 2012) a na Slovensku (STEHLÍK & VAVŘÍNOVÁ 1993). Severní
hranice jejího areálu se recentními nálezy posunula na území Moravy a lze očekávat
její výskyt i na dalších jihomoravských lokalitách.
Teplomilná ploštice, potravně vázaná na různé druhy svízele (Galium; čeleď Rubiaceae). Obývá lesostepi, teplé křoviny, lesní okraje a světlé lesy, kde žije v podrostu na živných rostlinách (STEHLÍK & VAVŘÍNOVÁ 1993).
Vilpianus galii (Wolff, 1802) – kněžice panonská
Materiál: 16.V.2017, 1 spec., S. Rada leg., det. et coll.

V červeném seznamu je tento druh uveden jako zranitelný (KMENT et al. 2017). Na
jižní Moravě lokálně hojná, zasahuje až za okraje moravského panonika, v poslední
době se pravděpodobně šíří, přinejmenším proti proudu řeky Jihlavy (MALENOVSKÝ
et al. 2011). Tato drobná teplomilná kněžice žije na xerotermních otevřených lokalitách, kde saje na svízelích (Galium; čeleď Rubiaceae) (STEHLÍK 1984, MALENOVSKÝ
et al. 2011).
Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer, 1835) – vroubenka tenkorohá
Materiál: 16.V.2017, 1 spec.; 19.VI.2017, 1 spec.; S. Rada leg., det. et coll.

V červeném seznamu ČR je tento druh uveden jako ohrožený (KMENT et al. 2017).
Na jižní Moravě lokálně hojná vroubenka, v posledních letech vzácně nalézána též
na střední Moravě a v Čechách (HRADIL et al. 2017). Holomediteránní druh se severní hranicí rozšíření ve Francii, Německu a Polsku (HRADIL et al. 2017). Tato teplomilná vroubenka obývá lesostepi, teplé paseky či okraje lesů. Saje na bobovitých
rostlinách (čeleď Fabaceae) (HRADIL et al. 2017).
Brachycoleus decolor Reuter, 1887 – klopuška tygrovaná
Materiál: 19.VI.2017, 20+ spec. S. Rada observ., 1 spec. S. Rada leg., det. et coll.

V červeném seznamu je tento druh uveden jako zranitelný (KMENT et al. 2017).
Poměrně široce rozšířena v Moravském termofytiku, na jižní Moravě místy hojná.
Teplomilná stepní klopuška, saje na miříkovitých rostlinách (čeleď Apiaceae) (MALENOVSKÝ et al. 2011).
ZÁVĚR
Nález kněžice velkohlavé (Sciocoris macrocephalus) představuje první potvrzený
údaj tohoto druhu z Moravy a jeho znovuobjevení pro celou ČR. Staré údaje z ČR
přitom nejsou spolehlivě doloženy, takže se zároveň jedná o první dokladovaný
nález z ČR. Kněžice Dyroderes umbraculatus byla nalezena na území ČR teprve potřetí, dá se ale předpokládat, že v rámci probíhající expanze na sever obsadila i další
lokality na jihu Moravy.
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Sledovaný komplex zpustlých zahrad kolem starých vinných sklepů na okraji
obce Popice se jeví jako cenná lokalita, zejména díky nálezu dvou výše uvedených
druhů, pro které představuje zatím jedinou známou lokalitu v ČR, respektive jednu
ze tří známých lokalit v ČR. Vzhledem k charakteru vegetace na lokalitě a blízkosti
Havranického vřesoviště je však velmi pravděpodobné, že oba tyto druhy (a také
další tři zjištěné druhy červeného seznamu) se vyskytují rovněž na tomto území.
Havranické vřesoviště nabízí škálu biotopů od otevřených stepních a vřesovištních
ploch, přes lesostep, řídké i hustší křoviny až po ostrůvky lesa. Všem nalezeným význačným druhům tedy poskytuje příhodný biotop. Bylo by žádoucí provést zde průzkum, zaměřený na výskyt D. umbraculatus a zejména S. macrocephalus, aby mohl
Národní park Podyjí eventuálně uvádět výskyt těchto druhů na svém území, nikoliv
jen v ochranném pásmu.
SUMMARY
The studied locality is situated on the edge of the village of Popice near Znojmo (southern Moravia, Czech Republic). It consists of abandoned gardens surrounding historical wine cellars. During
two visits in May and June 2017, 32 species of Heteroptera were found. Within them, the stink bug
Sciocoris macrocephalus was the most interesting record, representing the first finding in Moravia
and the first documented specimen for the Czech Republic. The species is rare in all neighbouring
countries of the Czech Republic. It probably has spread recently to southern Moravia from Austria.
The stink bug Dyroderes umbraculatus was found for the third time in the Czech Republic, confirming its recent expansion northwards. Other prominent species found, listed in the Czech Red
List, were Vilpianus galii, Ceraleptus gracilicornis and Brachycoleus decolor, which are rather
common in southern Moravia. All species found are supposed to occur also in the neighbouring
Havranické vřesoviště – a heathland/steppe, which is part of the Podyjí National Park. Further investigation in Havranické vřesoviště is recommended.
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