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Obr. 1 (titulní strana): Kněžice malá - Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)
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Metodika
V letech 2013 a 2014 byl proveden entomologický průzkum řádu ploštic (Heteroptera)
těchto lokalit: PR Doupský a Bažantka, PP Hajnice, PP Ještěnice, PR Na Oklice,
PR Rašeliniště Loučky, rašeliniště Pod Trojanem, U Šeredů a U Farského lesa (V Hati).
Sběr ploštic byl prováděn těmito metodami: smyk bilinné i dřevinné vegetace tvrdou smýkací
sítí, sběr jednotlivých exemplářů, oklep větví stromů, prosev lesní opadanky a rašelinného
substrátu a sběr vodní síťkou s přihlédnutím k prováděnému managementu, tj. lokální
vysékání travních porostů a prořezávka dřevin.
Část nasbíraného materiálu byla po chycení pouze zaznamenána a vypuštěna zpět,
část materiálu, kterou bylo třeba determinovat v laboratoři je uložena v autorově sbírce,
většina exemplářů je uložena v 75% ethanolu, menší část je nalepena na kartonových
štítcích. Exempláře, u kterých byla pro spolehlivou determinaci nutná resekce terminálií, byly
rozvlhčeny a krátce povařeny v 10% roztoku KOH.
Determinace nasbíraných ploštic proběhla zejména podle těchto monogra-fických
prací: MOULET (1995); PÉRICART (1983, 1998); W AGNER (1952, 1961, 1966) a některých
dalších dílčích, zde neuváděných prací.
Nomenklatura byla převzata z palearktického katalogu ploštic: AUKEMA B. & RIEGER
CH. (eds): 1995 (Nepomorpha, Gerromorpha a Leptopodomorpha); 1996 (Cimicomorpha
excl. Miridae); 1999 (Cimicomorpha: Miridae), 2001 (Pentatomo-morpha I) & 2006
(Pentatomomorpha II).
Studované lokality byly v každém roce navštíveny třikrát (17. - 18. 5. 2013, 26. - 27. 6.
2013 a 25. - 26. 8. 2013; 23. - 24. 4. 2014, 15. - 16. 5. 2014 a 15. - 16. 8. 2014).

Výsledky
Kombinací výše uvedených sběracích metod bylo celkově zaznamenáno a
determinováno 6522 exemplářů ploštic v celkem 74 druzích. Podstatná část materiálu byla
nalovena pomocí smýkací sítě na celém sledovaném území, ostatní sběrací metody byly
použity jako doplňkové na příhodných biotopech. Ve výsledcích je uveden seznam druhů
nalezených na všech lokalitách dohromady, u komentářů k významným druhům je nález
blíže specifikován.
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Přehled zjištěných druhů
Čeledi i druhy v nich zastoupené jsou v přehledu řazeny abecedně, zkratka (NT)
v závorce za druhem znamená pozici téměř ohrožený, zkratka (VU) zranitelný
v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR. Ke každému druhu je heslovitě uvedena
jeho bionomie.
Acanthosomatidae
Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)
Běžný arborikolní druh, fytofág, na listnáčích v celé ČR
Anthocoridae
Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)
Hojný, na vegetaci, predátor drobného hmyzu.
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Hojný, na vegetaci, preferuje vlhká místa, predátor drobného hmyzu.
Orius (Orius) niger (Wolff, 1811)
Hojný, na bylinách, predátor lovící hlavně třásněnky a roztoče.
Aradidae
Aradus (Aradus) betulae (Linnaeus, 1758)
Mykofágní, pod kůrou listnatých stromů.
Coreidae
Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)
Fytofág, častěji na písčitých lokalitách, časo epigeicky.
Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)
Fytofág, není vzácný, živné rostliny Medicago, Artemisia a další.
Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758)
Fytofág, na rdesnovitých rostlinách, velmi běžný druh od nížin do hor.
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)
Preferuje teplá stanoviště, fytofág, saje na vikvovitých rostlinách.
Enoplops scapha (Fabricius, 1794)
Polyfágní fytofág, vyskytuje se nehojně.
Cymidae
Cymus aurescens Distant, 1883
Fytofág, žije na ostřicích, vlhká i sušší stanoviště.
Geocoridae
Geocoris (Geocoris) grylloides (Linnaeus, 1761)
Epigeicky žijící, predátor, loví drobný hmyz.
Hebridae
Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus (Fallén, 1807)
Predátor, osídluje rozhraní vody a souše.
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Heterogastridae
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
Velmi běžný, na kopřivách.
Lygaeidae
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Na teplých lokalitách na tolitě lékařské. Jednalo se na sledovaném území o ojedinělý
nález.
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)
Polyfágní fytofág, hlavně ve středních a vyšších polohách.
Nysius senecionis senecionis (Schilling, 1829)
Polyfág, většinou na hvězdnicovitých. Velmi běžný druh.
Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)
Fytofág na břízách, velmi hojný druh.
Miridae
Adelphocoris detritus (Fieber, 1861)
Běžný fytofág na mnoha rostlinách.
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
Fytofág, saje na vikvovitých, běžný druh.
Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)
Polyfágní fytofág, velmi hojný na zastíněných stanovištích.
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)
Velmi hojný fytofág, saje na travách.
Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Hojný fytofág na zastíněných místech, často na kopřivách.
Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758)
Fytofág, polyfágní na různých bilinách, preferuje teplejší lokality.
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1837)
Predátor hmyzu, žije většinou arborikolně.
Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)
Fytofág na stínomilných bylinách.
Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallén, 1807)
Fytofág hojný na bylinách.
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
Běžný fytofág, žije na travách.
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Predátor, žije na kopřivách.
Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (Linnaeus, 1761)
Hojný polyfágní fytofág.
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Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Fytofág, preferuje sušší stanoviště.
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Hojný fytofág, na různých bylinách.
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Velmi hojný fytofág, preferuje ruderály.
Miris striatus (Linnaeus, 1758)
Ojediněle se vyskytující, predátor, arborikolní i na bylinách.
Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)
Fytofág, hojně na hvězdnicovitých po celém území ČR.
Orthops (Orthops) campestris (Linnaeus, 1758)
Fytofág na Apiaceae.
Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boheman, 1852
Polyfágní fytofág, na vegetaci.
Polymerus (Polymerus) nigrita (Fallén, 1807)
Fytofág, žije na svízelích.
Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 1794)
Fytofág na svízelích, nižší a střední polohy.
Stenodema (Stenodema) laevigata (Linnaeus, 1758)
Hojný fytofág na travách.
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
Velmi hojný druh na travách, preferuje stinná a vlhká místa.
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)
Hojný fytofág na travách.
Nabidae
Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus Remane, 1949
Predátor ve většině bylinných společenstev.
Notonectidae
Notonecta (Notonecta) glauca glauca Linnaeus, 1758
Aktivně lovící predátor. Zaznamenán jen jeden exemplář.
Pentatomidae
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Fytogág na travách, běžný druh.
Arma custos (Fabricius, 1794)
Predátor housenek motýlů a larev brouků. Eurosibiřský arborikolně žijící druh.
Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus (Boheman, 1851
Polyfágní fytofág, běžný druh.
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Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Běžný polyfágní fytofág.
Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758)
Polyfág na brukvovitých rostlinách.
Neottiglossa (Neottiglossa) pusilla (Gmelin, 1790)
Běžná na trávnících.
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Polyfág na dřevinách a bylinách.
Pentatoma (Pentatoma) rufipes (Linnaeus, 1758)
Predátor, arborikolně žijící.
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
Predátor, často loví housenky motýlů. Preferuje vlhčí stanoviště.
Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758) (VU)
Žije na vřesu, nízkých vrbách a podobně. Predátor hmyzu.
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Arborikolní predátor.
Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Běžný druh, saje na semenech lip, akátu, slézů.
Rhopalidae
Corizus hyoscyami hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Polyfágní fytofág, včetně mnoha jedovatých rostlin.
Myrmus miriformis miriformis (Fallén, 1807)
Velmi běžný druh, teplá i stinná stanoviště, saje na travách.
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)
Polyfág na hvězdnicovitých rostlinách.
Rhyparochromidae
Acompus rufipes (Wolff, 1804) (NT)
Oligofágní druh na kozlících (Valeriana spp.).
Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (Fabricius, 1775)
Epigeický druh, vysává semena rostlin.
Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870)
Polyfág, živí se semeny. Preferuje sušší lokality.
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)
Na travnatých stanovištích, živí se semeny.
Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)
Polyfág, živí se semeny, často pod hluchavkovitými rostlinami.
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Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)
Na kopřivách, běžný druh.
Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)
Epigeický, často pod vřesem.
Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius arenarius (Linnaeus, 1758)
Epigeický, polyfág.
Saldidae
Chartoscirta cincta cincta (Herrich-Schaeffer, 1841)
Predátor, na podmáčených lokalitách.
Saldula c-album (Fieber, 1859) (NT)
Na březích vod, predátor.
Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)
Nejhojněší zástupce čeledi, na březích stojatých i tekoucích vod, predátor.
Scutelleridae
Eurygaster testudinaria testudinaria (Geoffroy, 1785)
Polyfág na travách, běžný druh.
Tingidae
Acalypta musci (Schrank, 1781)
Žije skrytě v mechu a hrabance lesů.
Acalypta parvula (Fallén, 1807)
Žije skrytě v mechu a hrabance lesů.
Tingis (Tingis) cardui (Linnaeus, 1758)
Běžný polyfág, i na ruderálech.

Komentář k významným druhům
Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758). Jedná se o sporadicky sbíraný druh dravé
kněžice (Pentatomidae) z podčeledi Asopinae. Druh je arborikolní, nejčastěji se vyskytuje na
vrbách (Salix spp.), ale často sbírán na nízko rostoucích keřích a polodřevinách (Erica,
Vaccinium, Calluna) stejně jako většina našich zástupců podčeledi a je predátorem
bezobratlých. Nejčastěji udávanou kořistí jsou larvy brouků, zejména mandelinkovitých a
nosatcovitých. Přestože areál výskytu tohoto druhu je obrovský (od Evropy po Sibiř a
prakticky celou chladnou část Palearktické oblasti), jedná se o lokální druh, jen zřídka
sbíraný. V Červeném seznamu ohrožených druhů ČR je tento druh zařazen do kategorie
zranitelný. Zaznamenán na lokalitách U Farského lesa (jedna samice) a PR Na Oklice (larva
5. instaru).
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(Rhyparochromidae). Druh preferuje vlhká, zastíněná stanoviště, jeho areál rozšíření je
téměř v celé Palearktické oblasti. Jedná se o oligofágní druh, jehož živnými rostlinami jsou
různé druhy kozlíků (Valeriana officinalis, V. dioica, V. sambucifolia). Na příhodných
biotopech není vzácný, ale je poněkud lokální. V Červeném seznamu ohrožených druhů ČR
je tento druh zařazen do kategorie téměř ohrožený. Zaznamenán na lokalitách PP Hajnice,
U Šeredů, PR Rašeliniště Loučky, PR Na Oklice, PR Doupský a Bažantka a PP Ještěnice,
často ve větším počtu.
Saldula c-album (Fieber, 1859) je zástupce čeledi pobřežnicovitých (Saldidae). Obývá
podmáčené biotopy v blízkosti vody. V poslední době je poněkud lokálně se vyskytujícím
druhem. Je predátorem lovící drobné bezobratlé. V Červeném seznamu ohrožených druhů
ČR je tento druh zařazen do kategorie téměř ohrožený. Zaznamenán jednotlivě
na lokalitách PR Na Oklice, PR Doupský a Bažantka a PP Ještěnice.
K dalším zajímavým nálezům patří další čtyři druhy arborikolních predátorů z čeledi
kněžicovitých (Arma custos, Pentatoma rufipes, Picromerus bidens a Troilus luridus), z nichž
první a poslední jmenovaní patří rovněž k velmi řídce sbíraným druhům. Rovněž sbírání
dvou druhů síťnatek (Tingidae) rodu Acalypta (A. musci a A. parvula) v tak hojném počtu
(desítky kusů), jako tomu bylo na sledovaném území, není obvyklé.

Vyhodnocení vlivu realizovaných opatření na druhy
Pozitivní vliv mozaikovitého sečení travních porostů nebyl na populace ploštic
spolehlivě prokázán. Vzhledem k tomu, že většina fytofágních ploštic saje na generativních
orgánech rostlin v různé fázi vývoje (od poupěte po suchá semena spadlá na zem), zjevně
nemá takový význam, jako u jiných skupin nadřádu Hemitera (zejména křísů) sajích
na vegetativních orgánech rostlin, velmi často právě na krátkostébelných trávnících.
Rozhodně ale mozaikovité, nebo jinak selektivní sečení travních porostů spojené
s komplexním lokálním odstraňováním, či alespoň prořeďováním náletových dřevin
napomáhá vyšší diverzitě rostlinstva a tím nepřímo i vyšší diverzitě fytofágních druhů
obecně, zejména ploštic z čeledí Pentatomidae a Miridae. Vliv vyřezávání dřevin byl asi
nejlépe patrný na hromadném výskytu dvou druhů síťnatek rodu Acalypta (A. musci a
A. parvula). Na druhé straně řada druhů ploštic, zejména velkých predátorů, žije arborikolně,
zdá se ovšem, že roztoušené dřeviny, či okraje lesa jim plně dostačují. Většinou se jedná
o eurosibiřské druhy preferující chladnější habitaty.
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Případné stržení drnu a obnažení holé půdy (spolu s drobnými melioračními
úpravami, jako je modelace terénu s přihlédnutím k tvorbě periodických, nebo trvalých
vodních ploch, tůní a pramenišť) je vynikajícím prostředkem pro diversifikaci stanoviště.
Potencionálním vytvořením mnoha mikrohabitatů zcela jistě povede k nárůstu počtu druhů
ploštic, zejména epigeicky žijících (Rhyparochromidae, někteří Tingidae a Pentatomidae) a
pionýrských druhů z jiných čeledí, které preferují přorozeně sukcesní stadia prostředí (viz
Tropek et al. 2010, 2012). Teprve v druhém roce sledování byl zaznamenán výskyt několika
druhů epigeických Rhyparochromidae (Stygnocoris rusticus, Drymus

sylvaticus), jejichž

počet bude při udržení managementu pravděpodobně narůstat.
Předpokládám výskyt některých druhů, typických pro rašeliniště a podmáčené
biotopy, které se za dobu sledování nepodařilo zachytit (např. někteří zástupci
Rhyparochromidae, Dipsocoridae) a proto je další sledování lokality velmi vítané.

Srovnání recentních dat s historickými údaji
Na sledovaném území nebyl dosud proveden ucelený heteropterologický průzkum a
tato závěrečná zpráva tvoří první ucelenou informaci o studovaných lokalitách. Je potřeba ji
brát jako základní informaci, neboť při dlouhodobém průzkumu počet zjištěných druhů ploštic
ještě vzroste.

Doporučení pro ochranu a management
Jak bylo zmíněno v kapitole „Vyhodnocení vlivu realizovaných opatření na druhy“,
je třeba vytrvat zejména v diversifikaci mikrobiotopů a jejich udržení. Zejména se jedná
o odkrytí půdy, ať už stržením drnu, či vyřezáváním náletových dřevin a udržení periodických
i trvalých vodních ploch pro příští léta.
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Závěr
Závěrem lze říci, že většina sledovaných lokalit je z hlediska fauny ploštic lehce
nadprůměrná, s předpokládaným výskytem generalistů, či případně stíno- a vlhkomilných
druhů. Byly zaznamenány celkem tři druhy vyskytující se v Červeném seznamu ohrožených
druhů ČR (dva z kategorie téměř ohrožený, jeden zranitelný). Výskyt některých
chráněných (Rhacognathus punctatus, Saldula c-album) či vzácně sbíraných druhů
(Acalypta spp., arborikolní Pentatomidae: Asopinae) je však příslibem do budoucna. Podaří-li
se udržet nastolený kurz managementu lokality, fauna ploštic, ale i jiných bezobratlých se
zcela jistě ještě rozšíří. Jsem si vědom, že udržení některých opatření (zejména odkrytí
půdy, prořezávky, časté opakované seče) je časově i finančně velmi nákladné a jejich
pečlivá realizace je závislá také na poskytnutých prostředcích.
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Obr. 2-5: 2. Acompus rufipes (Wolff, 1804); 3. Hebrus (Hebrus) pusillus (Fallén, 1807);
4. Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758); 5. Acalypta musci (Schrank, 1781).
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Obr. 6-8: 6. Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758); 7.Saldula c-album (Fieber, 1859);
8. Troilus luridus (Fabricius, 1775).
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