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Abstract: The paper presents the first records of Exhyalanthrax afer (Fabricius, 1794) and Thyrid- 
anthrax fenestratus (Fallén, 1814) in the Podyjí National Park. Altogether 27 species of the family 
Bombyliidae were recorded in this area.
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ÚVOD

Z čeledi dlouhososkovitých (Diptera: Bombyliidae) bylo na území Národního par-
ku Podyjí a jeho okolí doposud zaznamenáno 25 druhů (Greathead et  al . 2005, 
Čelechovský 2019b) z cel kového počt u 54 uváděných z území České r epubl iky 
(Čelechovský & Bosák 2009, Čelechovský 2013, Čelechovský 2019a).

V rodu Exhyalanthrax Backern, 1916 je na světě popsáno 78 druhů obývajících 
především afrotropickou (46 druhů) a palearktickou oblast (33 druhů, 8 v Evropě), 
6 druhů se vyskytuje v orientální a jediný v australské oblasti. Rod Thyridanthrax 
Osten Sacken, 1886 zahrnuje celkově 52 druhů s těžištěm výskytu v palearktické 
oblasti (30 druhů, 14 v Evropě), méně je rozšířen v nearktické (12) a afrotropické 
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(10) oblasti, tři druhy žijí v neotropické a dva v australské oblasti (evenhuis & Gre-
athead 1999, 2003, Greathead et  al . 2013). Oba dr uhy dokument ované v t ét o pr áci 
jsou jedinými zástupci těchto rodů na území České republiky.

Dlouhososka Exhyalanthrax afer (obr. 1A) patří ke středně velkým až menším 
druhům (4,5–11 mm) s ostře ohraničenou úzkou černou kresbou podél předního 
okraje křídla. Areál rozšíření je široký, zahrnuje oblast palearktickou, ale také afro-
tropickou a orientální. V palearktu je známý z řady států Evropy, také ze severní 
Afriky, Blízkého východu a Asie (evenhuis & Greathead 1999, 2003). V ČR se 
jedná o lokální druh, vyhledávající xerotermní biotopy s řídkou a nezapojenou vege-
tací, zejména písčiny a vřesoviště. U nás je známý z několika lokalit v povodí Labe 
ve středních Čechách, na jižní Moravě z Hodonínska a Bzenecka, dále z Vyškov-
ska (vojenský újezd) a ze střední Moravy (Malý Kosíř). Doba výskytu je od konce 
května do září. O biologii tohoto druhu není mnoho známo. Druhy tohoto rodu jsou 
uváděny jako parazitoidi kukel Dipter, hyperparazitoidi kuklic a lumků vyvíjejících 
se larvách Lepidopter a některých Hymenopter, např. zástupců čeledi Diprionidae 
(tomaj 1977, Greathead & Grandcolas 1995, Greathead & evenhuis 1998).

Druh Thyridanthrax fenestratus (obr. 1B) patří ke středně velkým zástupcům 
dlouhososek (8–13 mm) s výraznou tmavou kresbou na křídlech, ve které jsou drob-
ná průhledná okénka. Je druhem palearktickým, vyskytujícím se v Evropě, severní 
Africe a dále v Asii (evenhuis & Greathead 1999, ZaitZev 2008). U nás je dr u-
hem lokálním, známým především z lokalit v Čechách a několika na jižní Moravě. 
Období výskytu je od poloviny června do poloviny srpna. Imaga vyhledávají oslu-
něné okraje lesů a cesty, kde se ráda sluní. Larvy žijí jako parazitoidi kukel v půdě 
a jako predátoři vajíček sarančí (enGel 1932–1937, ZaitZev 1966, tomaj 1977, 
Greathead & evenhuis 1998).

Obr. 1 A) Dlouhososka  Exhyalanthrax afer. B) Thyridanthrax fenestratus (foto M. Čelechovský).
Fig. 1. A) Bee fly Exhyalanthrax afer. B) Thyridanthrax fenestratus (photo by M. Čelechovský).
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METODIKA

Průzkum čeledi dlouhososkovití (Bombyliidae) provádím na území Národního par-
ku Podyjí od roku 2019. Jeho základem je individuální odchyt jedinců na vegetaci, 
cestách a za letu do entomologické síťky, jako doplňková je využívána i metoda 
smýkání kvetoucích bylin. Získaný materiál jsem vypreparoval nasucho, dle litera-
tury determinoval (enGel 1932–1937, ZaitZev 1966, tomaj 1977) a ul ožil  do své 
sbírky.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Exhyalanthrax afer (Fabricius, 1794)
Materiál: Moravia mer., Národní park Podyjí, Znojmo-Popice, Havranické vřesoviště (7162), 
48° 49’ 10” N, 16° 0’ 45” E, 300 m n. m., 1. 7. 2020, 1 ♂, leg. D. & A. Čelechovský, det. et coll. 
A. Čelechovský.

Obr. 2. Havranické vřesoviště u obce Znojmo-Popice. Lokalita s výskytem Exhyalanthrax afer 
a Thyridanthrax fenestratus v Národním parku Podyjí (foto M. Čelechovský). 
Fig. 2. Havranické vřesoviště heath near Znojmo-Popice village. The habitat of Exhyalanthrax afer 
and Thyridanthrax fenestratus in Podyjí National Park (photo by M. Čelechovský).
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Thyridanthrax fenestratus (Fallén, 1814)
Materiál: Moravia mer., Národní park Podyjí, Havraníky, Havranické vřesoviště (7161), 
48° 48’ 47” N, 15° 59’ 54” E, 320 m n. m., 4. 7. 2019, 3 ♂♂, 1 ♀; 13. 6. 2020, 1 ♂; 1. 7. 2020, 
3 ♂♂, 2 ♀♀; 14. 7. 2020, 1 ♂, all leg., A. & D. Čelechovský, det. et coll. A. Čelechovský; Havra-
níky, Staré vinice (7161), 48° 48’ 31” N, 15° 59’ 34” E, 339 m n. m., 13. 6. 2020, 1 ♀; 14. 7. 2020, 
1 ♂, all. leg., A. & D. Čelechovský, det. et coll. A. Čelechovský; Znojmo-Popice, Havranické 
vřesoviště (7162), 48° 49’ 10” N, 16° 0’ 45” E, 300 m n. m., 14. 7. 2020, 4 ♂♂, 2 ♀♀; 30. 7. 2020, 
1 ♂, all leg. A. & D. Čelechovský, det. et coll. A. Čelechovský.

Druh Exhyalanthrax afer se podařilo zaznamenat pouze jednou v členité části lo-
kality Havranické vřesoviště nad obcí Popice (obr. 2). Dlouhososka Thyridantheax 
fenestratus se vyskytovala jednotlivě v okolí Havraníků směrem k obci Hnanice 
(Staré vinice), na Havranickém vřesovišti hojněji nad obcí Znojmo-Popice směrem 
na Havraníky, jednotlivě od Havraníků směrem k Dyji. Dospělci vyhledávají 
zejména osluněné cesty a místa bez vegetace, kde se sluní. Oba uvedené druhy jsou 
novými pro faunu dlouhososek Národního parku Podyjí a jeho okolí. Celkový počet 
zaznamenaných taxonů dlouhososek v této oblasti se tak  zvýšil na 27 druhů.
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