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Úvod 
Publikace, která se Vám dostává do rukou, vznikla jako jeden z výstupů projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Projekt realizovala 
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině spolu s řadou partnerů a spolupracovníků v letech 2014 – 2017. 
Hlavním cílem tohoto projektu bylo shrnutí poznatků o různých skupinách živočichů, rostlin a hub na území Kraje Vysočina.  
V různé podobě tak byly shromážděny a vyhodnoceny údaje o ohrožených druzích vyšších rostlin, mechorostů, hub, ptáků, 
obojživelníků a řadě skupin bezobratlých živočichů. Projekt byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska  
(č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014). Podrobné výsledky projektu naleznete na webových stránkách www.prirodavysociny.cz.

Jedním z partnerů projektu je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, která měla na starosti zpracování fauny pavouků, 
vážek a tří čeledí brouků (střevlíci, tesaříci a rákosníčci). Jedná se o skupiny, kterým se dlouhodobě věnujeme. Zpracování 
těchto skupin vychází z dlouholetých průzkumů v oblasti Vysočiny a také z řady dostupných literárních pramenů a rozsáhlého 
sbírkového materiálu. 

Svratecká pahorkatina



Něco o střevlících
Střevlíkovití brouci tvoří významnou složku fauny brouků 
téměř ve všech typech prostředí v naší krajině. Pro svou 
estetickou hodnotu, dostatek poznatků o jejich životě  
a literatury k určování patří k nejatraktivnějším a nejlépe 
prozkoumaným čeledím brouků u nás i v okolních zemích. 
Poznatky o výskytu a biologii střevlíků se také významně 
promítají do ochrany přírody. Tato skupina je tradičně 
využívána k bioindikačním účelům, zejména k hodnocení 
zachovalosti nebo sledování stavu a změn prostředí. 

Střevlíkovití brouci jsou především dravci, kteří loví jiné drobné 
bezobratlé živočichy převážně na povrchu půdy (např. rod 
Carabus, Pterostichus, Bembidion a řada dalších). Najdeme 
mezi nimi však celou řadu druhů s odlišným způsobem 
života. Někteří se živí např. semeny rostlin (rody Amara nebo 
Ophonus), nebo parazitují na larvách jiných skupin brouků 

(rody Lebia nebo Brachinus). Velikost střevlíků se pohybuje od 
několika milimetrů po několik centimetrů. Zbarvení a tvar těla 
jsou velmi různorodé, převažují hlavně kovové barvy.

Území Českomoravské vrchoviny patřilo z hlediska střevlíků 
dosud spíše k méně prozkoumaným územím. I přesto, že 
se zde vyskytují nejrůznější typy prostředí od podhorských 
lesů, rašelinišť a mokřadů až po stepi a světlomilné lesy  
a můžeme tak očekávat pestré zastoupení brouků všech čeledí, 
komplexní průzkum doposud chyběl. Shrnutí dosavadních 
poznatků, nálezového materiálu a cílené průzkumy vybraných 
druhů či typů stanovišť bylo hlavním cílem této části projektu 
Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Výsledky 
Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 328 druhů střevlíků (62 % fauny zjištěné na 
území ČR). Z nich 47 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii 
ohrožený (EN) je to 7 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 30 druhů a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů. Databáze 
shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 8000 údajů. Z toho 4800 údajů bylo získáno vlastním terénním 
průzkumem zpracovatelů projektu, 2748 záznamů bylo získáno v letech 2014 – 2016 v průběhu realizace projektu.

Detailní zpracování všech zkoumaných oblastí projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny naleznete na webových stránkách 
www.prirodavysociny.cz.
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Carabus coriaceus

Rod Druh Poddruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Abax carinatus (Duftschmid, 1812) A

Abax ovalis (Duftschmid, 1812) A

Abax paralellus (Duftschmid, 1812) A

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) A

Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) R VU

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 A

Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) A

Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) A VU

Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) A VU

Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) E

Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) A

Agonum emarginatum (Duftschmid, 1812) A

Agonum duftschmidi Schmidt, 1994 A

Agonum ericeti (Panzer, 1809) R VU

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) A

Agonum gracile (Sturm, 1824) A

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) E

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) R VU

Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) A

Agonum micans (Nicolai, 1822) A

Agonum muelleri (Herbst, 1784) E

Agonum piceum (Linnaeus, 1758) A

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) A

Agonum thoreyi thoreyi (Dejean, 1828) A



Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Agonum versutum Sturm, 1824 A

Agonum viduum (Panzer, 1797) A

Amara aenea (De Geer, 1774) E

Amara apricaria (Paykul, 1790) E

Amara aulica (Panzer, 1797) E

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) E

Amara communis (Panzer, 1797) A

Amara consularis (Duftschmid, 1812) E

Amara convexior Stephens, 1828 E

Amara cursitans Zimmermann, 1832 E

Amara curta Dejean,1828 A

Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812) A

Amara eurynota (Panzer, 1797) E

Amara familiaris (Duftschmid, 1812) E

Amara fulva (O. F. Müller, 1776) A

Amara ingenua (Duftschmid, 1812) E

Amara littorea C. G. Thomson, 1857 E

Amara lucida (Duftschmid, 1812) A VU

Amara lunicollis Schiödte, 1837 A

Amara majuscula Chaudoir, 1850 E

Amara makolskii Roubal, 1923 A

Amara montivaga Sturm, 1825 E

Amara nitida Sturm, 1825 A

Amara ovata (Fabricius, 1792) E

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) E

Amara sabulosa (Audinet-Serveille, 1821) E

Amara similata (Gyllenhal, 1810) E

Amara spreta Dejean, 1831 A

Amara tibialis (Paykull, 1798) A

Amara pulpani Kult, 1949 R

Amblystomus niger Heer, 1838 R VU

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) E

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) E

Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) A

Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) E

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) A

Aptinus bombarda (Illiger, 1800) R

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) E

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) A

Badister bulatus (Schrank, 1798) A

Badister collaris Motschulsky, 1844 A

Badister dilatatus Chaudoir, 1837 A

Badister lacertosus Sturm, 1815 A

Badister meridionalis Puel, 1925 A

Badister peltatus (Panzer, 1797) A VU

Badister sodalis (Duftschmid, 1812) A

Badister unipustulatus Benelli, 1813 A

Bembidion articulatum (panzer, 1796) E

Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 A

Bembidion azurescens (Dalla Torre, 1877) A

Bembidion bigutatum (Fabricius, 1799) A

Bembidion bipunctatum bipunctatum (Linnaeus, 1761) R EN

Bembidion bruxelense Wesmael, 1835 A

Bembidion decoratum (Duftschmid, 1812) R EN

Bembidion decorum (Zenker in Panzer, 1801) A

Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821 A

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) A

Bembidion doris (Panzer, 1797) A

Bembidion femoratum Sturm, 1825 E

Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) A

Bembidion gilvipes Sturm, 1825 A

Bembidion guttula (Fabricius, 1792) A

Bembidion humerale Sturm, 1825 R

Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 E

Bembidion inoptatum (Schaum, 1857) A

Bembidion lampros (Herbst, 1784) E

Bembidion laticolle (Duftschmid, 1812) R EN

Bembidion litorale (Olivier, 1791) R EN
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Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) A

Bembidion mannerheimi C. R. Sahlberg, 1827 A

Bembidion minimum (Fabricius, 1792) A

Bembidion modestum (Fabricius, 1801) A VU

Bembidion monticola Sturm, 1825 A

Bembidion nigricorne Gyllenhal, 1827 R

Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821 E

Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) A

Bembidion prasinum (Duftschmid, 1812) R VU

Bembidion properans (Stephens, 1828) E

Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 A

Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) R VU

Bembidion quadrimaculatum (Linnaues, 1761) E

Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) A

Bembidion stephensi Crotch, 1869 E

Bembidion tenellum Erichson, 1837 A

Bembidion tetracolum Say, 1923 E

Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) A

Bembidion varium (Olivier, 1795) E

Blemus discus (Fabricius, 1792) A

Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) A

Bradycellus csikii Laczó, 1912 E

Bradycellus harpalinus (Audinet-Serveille, 1821) A

Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828) R

Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) A

Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) E O

Brachinus explodens Duftschmid, 1814 E O

Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 A EN O

Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) A

Calathus ambiguus (Paykull, 1790) A

Calathus cinctus Motschulsky, 1850 A

Calathus erratus (C. R. Sahlberg, 1827) A

Calathus fuscipes fuscipes (Goeze, 1777) E

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) E

Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) A

Callistus lunatus (Fabricius, 1775) A

Calodromius spilotus (Illiger, 1798) A

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) A O

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) A VU O

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) A VU O

Carabus arcensis Herbst, 1784 A O

Carabus auronitens auronitens Fabricius, 1792 A

Carabus cancellatus cancellatus Illiger, 1798 A NT

Carabus convexus convexus Fabricius, 1775 A

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 A

Carabus glabratus Paykull, 1790 A

Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 E

Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 A

Carabus intricatus Linnaeus, 1761) A

Carabus irregularis Fabricius, 1792 R NT O

Carabus linnei Panzer, 1813 A

Carabus nemoralis nemoralis O.F. Müller, 1764 A

Carabus nitens Linnaeus, 1758 R VU KO

Carabus problematicus problematicus Herbst, 1786 A O

Carabus scabriusculus Olivier, 1795 A VU SO

Carabus scheidleri scheidleri Panzer, 1799 A O

Carabus sylvestris Panzer, 1793 A

Carabus ulrichii Germar, 1824 A NT

Carabus violaceus violaceus Linnaeus, 1758 A

Cicindela campestris campestris Linnaeus, 1758 A O

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 A O

Cicindela sylvicola Dejean in Latreille at Dejean, 1822 A O

Clivina collaris (Herbst, 1784) E

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) E

Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) R

Cychrus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758) A

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 A

Cymindis axillaris (Fabricius, 1794) R VU
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Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Cymindis cingulata Dejean, 1825 R

Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785) A

Cymindis miliaris (Fabricius, 1794) R VU

Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) R VU

Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) E

Demetrias imperialis (Germar, 1824) A

Demetrias monostigma Samouelle, 1819 A

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) A

Dicheirotrichus placidus (Gyllenhal, 1827) A

Dicheirotrichus rufithorax (C. R. Sahlberg, 1827) E

Dolichus halensis (Schaller, 1783) E

Dromius agilis (Fabricius, 1787) A

Dromius angustus Brullé, 1834 A

Dromius fenestratus (Fabricius, 1794) A

Dromius kuntzei Polentz, 1939 A

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) A

Dromius schnederi Crotch, 1871 A

Drypta dentata (Rossi, 1790) E

Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) E

Dyschirius globosus (Herbst, 1783) E

Dyschirius nitidus (Dejean, 1825) A VU

Dyschirius rufipes (Dejean, 1825) R VU

Dyschirius tristis Stephens, 1827 A

Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) R VU

Dyschirius digitatus (Dejean, 1825) A NT

Elaphrus aureus Ph. Müller, 1821 R

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 A

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) E

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 A VU

Harpalus affinis (Schrank, 1781) E

Harpalus atratus Latreille, 1804 A

Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812) A

Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812) A

Harpalus caspius roubali Schauberger, 1928 A

Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Harpalus distinguendus distinguendus (Duftschmid, 1812) E

Harpalus froelichi Sturm, 1818 A

Harpalus griseus (Panzer, 1797) E

Harpalus honestus (Duftschmid, 1812) A

Harpalus latus (Linnaeus, 1758) A

Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) A

Harpalus modestus Dejean, 1829 R NT

Harpalus progrediens Schauberger, 1922 R NT

Harpalus pumilus Sturm, 1818 A

Harpalus qaudripunctatus Dejean, 1829 A

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) E

Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 A

Harpalus rufipes (De Geer, 1774) E

Harpalus serripes serripes (Quensel in Schönherr, 1806) A

Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) E

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) A

Harpalus solitaris Dejean, 1829 A

Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 A

Harpalus tardus (Panzer, 1797) E

Harpalus tenebrosus (Schauberger, 1829) A

Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1924 A

Harpalus zabroides Dejean, 1929 R VU

Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) A

Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) A

Chlaenius spoliatus (Rossi, 1790) A

Chlaenius tristis (Schaller, 1783) A VU

Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) A

Laemostenus terricola (Herbst, 1784) A NT

Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) A

Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) R EN

Lebia chlorocephala (Linnaeus, 1758) A

Lebia marginata (Fourcroy, 1785) R VU

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) E

Leistus piceus Froelich, 1799 A
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Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) R

Leistus terminatus (Helwig in Panzer, 1793) A

Licinus cassideus (Fabricius, 1792) R EN

Licinus depressus (Paykull, 1790) A

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) E

Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) R

Microlestes corticalis escorialensis C. Brisout de Barneville, 1885 R

Microlestes maurus (Sturm, 1827) E

Microlestes minutulus (Goeze, 1777) E

Molops elatus (Fabricius, 1801) A

Molops piceus piceus (Panzer, 1793) A

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) A

Nebria livida (Linnaeus, 1758) A NT

Notiophilus aestuans dřív pussilus Dejean, 1826 E

Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) A

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1799) A

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) E

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 R

Ocys quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) E

Omophron limbatum Fabricius, 1777 A

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) A

Olistophus rotundatus (Paykull, 1790) A

Olistophus sturmi (Duftschmid, 1812) R

Oodes helopioides (Fabricius, 1792) A

Ophonus azureus (Fabricius, 1775) E

Ophonus melleti (Heer, 1837) E

Ophonus laticollis Mannerheim, 1825 A

Ophonus puncticeps Stephens, 1828 E

Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) A

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) E

Ophonus rupicola (Sturm, 1818) E

Ophonus schaubergerianus Puel, 1937 E

Oxypselahus obscurus (Herbst, 1784) A

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) A

Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) A

Paradromius linearis (Olivier, 1795) E

Paradromius longiceps (Dejean, 1826) A

Paranchus albipes (Fabricius, 1796) A

Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 R

Patrobus atrorufus (Stroem, 1868) A

Patrobus septentrionis Dejean, 1828 R VU

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) R NT

Philorhizus crucifer (lucas, 1846) A

Philorhizus notatus (Stephens, 1828) A

Philorhizus sigma (Rossi, 1790) A

Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) A

Platynus assimilis (Paykull, 1790) A

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) R

Poecilus cupreus cupreus (Linnaeus, 1758) E

Poecilus lepidus (Leske, 1737) A

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1823 R VU

Poecilus versicolor (Sturm, 1824) E

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) E

Pterostichus aethiops (Panzer, 1797) A

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) A

Pterostichus burmeisteri Heer, 1841 A

Pterostichus diligens (Sturm, 1824) A

Pterostichus elongatus elongatus (Duftschmid, 1812) R VU

Pterostichus gracilis (Dejean, 1828) R VU

Pterostichus macer (Marsham, 1802) A

Pterostichus melanarius melanarius (Illiger, 1798) E

Pterostichus melas melas (Creutzer, 1799) A

Pterostichus minor minor (Gyllenhal, 1827) A

Pterostichus niger niger (Schaller, 1783) A

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) E

Pterostichus oblongopunctatus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) A

Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) A

Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 1852 A
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Rod druh podruh Autor popisu taxonu ES ČS-ČR § ČR

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 A

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) E

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) A

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774) A

Stenolophus discophorus Fischer von Waldheim, 1824 A VU

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) A

Stenolophus skrimshiranus (Stephens, 1828) A

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) E VU

Stomis pumicatus pumicatus (Panzer, 1796) A

Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785) A

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) A

Syntomus pallipes (Dejean, 1825) A

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) E

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) E

Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812) A

Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828) R

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) A

Tachyura diabrachys Kolenati, 1845 E

Tachyura parvula (Dejean, 1831) A

Tachyura quadrisignata (Duftschmid, 1812) A

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) R NT

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) A

Trechus obtusus Erichson, 1837 E

Trechus pilisensis sudeticus Pawlowski, 1975 A

Trechus pulchellus pulchellus Putzeys, 1846 A

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) E

Trechus rivularis (Gyllenhal, 1810) R

Trechus rubens (Fabricius, 1792) A

Trechus secalis secalis (Paykull, 1790) A

Trechus splendens Gemminger et Harold, 1868 A

Trechus striatulus Putzeys, 1847 A

Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812) A

Zabrus spinipes (Goeze, 1777) R VU

Zabrus tenebroides (Fabricius, 1798) E
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Agonum sexpunctatum Chlaenius nigricornis

Brtnice – Šamonín

Vysvětlivky k tabulce:  ES – ekologická skupina:  R - reliktní, A - adaptabilní, E – eurytopní, ČS – Červený seznam 
bezobratlých: RE - vymřelý, CR - kriticky ohrožený, EN - ohrožený, VU - zranitelný, NT - téměř 
ohrožený, §ČR - Vyhláška č. 395/92 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.: KO – kriticky ohrožený, 
SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

Vysvětlivky k mapkám: šedé kolečko - výskyt do roku 1999, černé kolečko - výskyt od roku 2000



Rašeliniště Rožnov

PR Opatovské zákopy

Carabus arcensis

13 14

Vybrané typy významných stanovišť a jejich fauna
Z hlediska střevlíků je území Českomoravské vrchoviny 
průnikovým územím, kde se díky přírodním poměrům  
a geografické poloze setkávají různé zoogeografické prvky 
i ekologické skupiny. Nejvyšší polohy s rozsáhlými lesy  
a rašeliništi se blíží svou faunou horským oblastem. Naopak 
jihovýchod regionu s častými říčními kaňonovitými údolími 

a rozsáhlou bezlesou krajinou nabízí vhodná stanoviště 
teplomilným stepním či lesostepním druhům. Mokřady 
ve všech oblastech a podobách pak hostí pestrou faunu 
hygrofilních střevlíků, která je díky mísení chladnomilných  
a teplomilných prvků často velmi bohatá a co do druhového 
složení unikátní.

Rašeliniště a rašelinné louky
Nejrůznější typy rašelinných stanovišť nacházíme v celé 
oblasti centrální Vysočiny, zejména ve vyšších polohách. 
Zastoupeny jsou zde jak kyselá rašeliniště a rašelinné lesy, 
tak různé typy přechodných lučních rašelinišť, pramenišť 
i přechodů k minerálně bohatým slatinným biotopům.  
V nejvyšších polohách Jihlavských a Žďárských vrchů 
nechybí některé spíše horské druhy střevlíků vrchovišť jako 
je Patrobus assimillis nebo v minulosti také Agonum ericeti. 
Vyznívají zde také druhy z rašelinných biotopů vcelku hojné 
v jižních Čechách na Třeboňsku a Jindřichohradecku jako je 

Bembidion humerale nebo Trechus rivularis. Pro Vysočinu 
typické rašelinné louky hostí pestrá společenstva acidofilních 
střevlíků s typickými druhy Agonum gracile, A. piceum nebo 
Pterostichus rhaeticus. K zajímavostem patří např. výskyt 
střevlíka Carabus arcensis, který se vyskytuje pouze na 
jediné lokalitě na zachovalém rašeliništi na západě kraje  
u Batelova, i když na Jindřichohradecku je místy hojný jak na 
rašeliništích, tak v rašelinných lesích.



Mokřady a vodní toky
Nejrůznější typy mokřadů patří na Vysočině k vůbec 
nejzajímavějším a na střevlíky nejbohatším biotopům. 
Krajina Vysočiny je bohatá na četná prameniště, vlhké 
louky, rybníky s navazujícími litorálními porosty, ale 
také na nivy řek a potoků s tůněmi. V těchto biotopech 
se často mísí fauna acidofilních druhů vyšších poloh  
s teplomilnými brouky otevřené krajiny v nížinách. Proto jsou 
společenstva střevlíků v mokřadech velmi pestrá a zajímavá. 
K významným teplomilným střevlíkům nezastíněných břehů 
vod a litorálů patří např. Agonum lugens, Pterostichus 
elongatus, Diachromus germanus, Amblystomus niger, 
Chlaenius spoliatus nebo Chlaenius tristis. Teplomilné druhy 
nacházíme zejména ve východní části Třebíčska, ale některé 
pronikají podél říčních údolí také na Jihlavsko či Žďársko.  
K nejzajímavějším nálezům dokládajícím mimořádnou 
hodnotu některých mokřadních lokalit patří např. střevlíček 
Patrobus septentrionis, který byl zjištěn na jediné lokalitě na 
Třebíčsku v PP Ptáčovské rybníky. 

Poněkud méně zajímavá je na Vysočině fauna štěrkových 
a štěrkopískových břehů větších toků. Díky přírodním 
podmínkám a značné degradaci tohoto typu prostředí 
je většina významnějších druhů dnes již vymizelá  
a k dispozici máme jen historické či zcela ojedinělé nálezy.  
K druhům, které v minulosti obývaly břehy řek, což dokládají 
starší údaje získané studiem sbírek, patří např. Perileptus 
areolatus, Dyschirius digitatus nebo Elaphrus aureus. Ke 
zcela výjimečným patří také nálezy druhů Tachys micros 
nebo Bembidion litorale. 

Také zachovalé břehy potoků a říček ve vyšších polohách 
patří k ohroženým stanovištím stejně jako jejich nejvzácnější 
obyvatelé Thalassophilus longicornis, Bembidion monticola 
nebo Bembidion prasinum.

PP Ptáčovské rybníky

PP Starý Přísecký rybník

Chlaenius spoliatus 

Pterostichus elongatus

Diachromus germanus
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Přírodě blízké lesy
V rozsáhlých monokulturách jehličnatých lesů je fauna 
střevlíků poměrně chudá. Naopak tam, kde se zachovaly 
přírodě blízké lesy (zbytky bučin, listnaté lesy v říčních 
údolích), najdeme pestrá společenstva střevlíků s řadou 
významných druhů vázaných na původní lesní stanoviště.

Ve vyšších polohách v bučinách a suťových lesích můžeme 
najít reliktní druhy, jako je Carabus irregularis nebo 
Cychrus attenuatus. K velmi vzácným patří také Cymindis 
cingulata. V nižších polohách Třebíčska a Svratecka 
podél toků řek jsou místy hojně rozšířené druhy karpatské 
oblasti Aptinus bombarda, Leistus rufomarginatus nebo  
Harpalus marginellus. 

Typickým druhem listnatých lesů, se kterým se můžeme 
setkat od nižších poloh až po zachovalé listnaté porosty na 
nejvyšších vrcholech Žďárských vrchů, je střevlík vrásčitý 
(Carabus intricatus ). Spíše ve vlhčích bučinách je místy 
hojný také Trechus pulchellus.

Lesostepní biotopy a světliny na jižně exponovaných 
stanovištích v údolích řek na Třebíčsku obývají teplomilné 
druhy jako Notiophilus rufipes nebo Syntomus pallipes.

Carabus intricatus

NPR Velký Špičák

PR Staré duby

Cymindis cingulata

Leistus rufomarginatus
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Kulturní lesy
Převažujícím typem lesních porostů na Vysočině jsou kulturní 
lesy s vysokým podílem smrku, v nižších polohách, zejména 
na Třebíčsku, také borovice lesní. Fauna střevlíků v těchto 
lesích je velmi pozměněná, protože jehličnaté lesy se zde  
v minulosti téměř nevyskytovaly. V závislosti na stanovišti  
a podílu přírodě blízkých lesních porostů se liší 
také společenstva střevlíků. K běžným zástupcům 
lesní fauny v těchto lesích patří velcí zástupci rodu 
Carabus. K nejhojnějším patří zejména střevlík 
zahradní (Carabus hortensis ), střevlík fialový  
(C. violaceus ), ve vyšších polohách také střevlík zlatolesklý  
(C. auronitens ). K dalším běžným zástupcům lesní fauny 
hojným i v kulturních smrčinách patří druhy jako Pterostichus 
niger, P. oblongopunctatus nebo Notiophilus biguttatus. 

Poněkud zajímavější je fauna smrčin v nejvyšších polohách 
Žďárských a Jihlavských vrchů, která je obohacená o některé 
prvky horských a podhorských lesů. K takovým druhům 
patří např. střevlík Linneův (Carabus linnei  ), střevlík hladký 
(C. glabratus ), Pterostichus burmeisteri nebo P. aethiops.  
K zajímavým druhům patří také střevlíček Serricoda 
quadripunctata vázaný na čerstvá spáleniště v horských  
a podhorských lesích. Jeho výskyt byl zjištěn pouze ve 
Žďárských vrších.

Carabus auronitens

Žďárské vrchy - smrčina

Žďárské vrchy
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Pterostichus burmeisteri

Serricoda quadripunctata



Suché louky a pastviny
Suché travnaté biotopy najdeme v různých podobách  
a v různé zachovalosti po celém území kraje. V teplejších 
oblastech Třebíčska a Ždárska se prolínají se stanovišti 
stepními, ve vyšších polohách kraje se jedná spíše  
o podhorské smilkové trávníky na mělkých půdách, nejčastěji 
bývalé pastviny nebo suché okraje lesů. Fauna těchto 
stanovišť je velmi pestrá a patří k významným složkám jejich 
biodiverzity. Lokality však bývají často plošně velmi omezené 
a jejich zachovalost závisí na způsobu obhospodařování. 
K charakteristickým druhům těchto stanovišť lze 

zařadit např. střevlíky Amara equestris, Platyderes 
rufus, Panagaeus bipustulatus, Cymindis humeralis 
nebo Poecilus lepidus. Na nejzachovalejších lokalitách  
s vyšším podílem ploch s řídkou vegetací lze najít také 
střevlíčka Masoreus wetterhallii. Z velkých střevlíků patří  
k typickým, ale jen řídce se vyskytujícím Carabus convexus.

Poecilus lepidus

Salátův kopec

Pastvina nad Židlochem
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Carabus convexus

Masoreus wetterhalii



Stepi a pole
Zejména do oblasti Třebíčska a Svratecka významně zasahuje 
řada druhů střevlíků reprezentující stepní faunu jižní Moravy. 
Jedná se jak o reliktní druhy nejzachovalejších stepních 
biotopů, tak i o druhy teplých stanovišť v podobě okrajů polí, 
ruderálů a úhorů. K vysloveně stepním prvkům s vazbou na 
zachovalá travnatá stanoviště lze zařadit druhy jako Cymindis 
angularis, Cymindis miliaris, Olistophus sturmii nebo Harpalus 
subcylindricus. Řada stepních teplomilných druhů však obývá 
spíše různé typy narušovaných stanovišť, zejména okraje 
stepních biotopů a polí, úhory a podobně. K takovým patří 
např. krajník Calosoma auropunctatum, Poecilus sericeus, 
Zabrus tenebrioides, Pterostichus macer nebo Calathus 
cinctus. Na vápencových podložích na nejzachovalejších 

stepních stanovištích můžeme najít také střevlíka 
Pterostichus melas. Suchá písčitá stanoviště na okrajích polí  
a skalnatých výchozech obývá vzácně  Harpalus smaragdinus  
a v minulosti byl také zjištěn Broscus cephalotes. Polní 
biotopy, louky a pastviny v minulosti hojně obýval 
střevlík měděný (Carabus cancellatus ). Tento brouk je 
příkladem rychlého vymizení dříve běžného druhu, který  
v mnoha oblastech zcela vymizel, nebo přežívá v izolovaných 
populacích (např. Pelhřimovsko, Žďárské vrchy).

Calosoma auropunctatum 

Lubnické stráně

NPR Mohelenská hadcová step
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Carabus cancellatus

Poecilus sericeus



Ochrana střevlíků a jejich prostředí
V minulosti bohužel došlo k rozsáhlým změnám prostředí 
jak v lesních, tak především v nelesních biotopech. Tyto 
změny do značné míry pozměnily podmínky pro život 
střevlíků a měly za následek značnou proměnu zdejší 
fauny. V lesních ekosystémech převládly hospodářské lesy 
s převahou jehličnanů a díky tomu silně ustoupila typická 
fauna středoevropských listnatých lesů. Snad nejvíce jsou 
postiženy lesy vyšších poloh, naopak poměrně rozsáhlé 
oblasti zejména v říčních údolích tvoří dodnes přírodě 
blízká a velmi pestrá lesní společenstva. V bezlesé krajině 
se výrazně proměnila dřívější jemná mozaika zemědělské 
krajiny tvořená typickými vlhkými loukami, drobnými políčky 

a pastvinami na obtížně obhospodařovatelných suchých či 
kamenitých místech. Právě tento typ krajiny hostil zřejmě 
nejpestřejší společenstva střevlíků. V důsledku rychlých 
změn v zemědělství došlo k výrazné proměně této krajiny 
na rozsáhlé lány polí. Se zánikem tradiční pastvy zanikly  
i pastviny v okolí vesnic či měst a plošné meliorace zničily 
velkou část vlhkých luk a mokřadů. V důsledku těchto 
změn došlo k proměně společenstev střevlíkovitých brouků  
a k vymizení nebo výraznému úbytku řady druhů.

PR Habrová seč

Carabus irregularis
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Cymindis humeralis

Suché pastviny u Hostákova



Carabus nitens 

Příklady ohrožených nebo vymizelých druhů

Rašeliniště
I přes to, že se v oblasti Vysočiny zachovala řada významných rašelinišť a rozsáhlých komplexů rašelinných luk, některé 
druhy náročné na stanoviště již zřejmě vymizely.

Carabus nitens, CS – zranitelný (VU)

Jedná se o vymírající druh otevřených vřesovišť na píscích a rašeliništích. Areál druhu zasahoval v minulosti od severních, 
západních, východních Čech až do oblasti Žďárských vrchů, kde vymizel v 80. letech 20. st. Dnes přežívají poslední populace 
na vřesovištích v Krušných horách. Starší údaje z okolí Dářka jsou jedinými doklady o výskytu druhu na Vysočině. Druh je 
kriticky ohrožený a zřejmě ve většině oblastí již vymřelý, což souvisí s celkovým ústupem areálu druhu v celé střední Evropě.

Agonum ericeti, CS – zranitelný (VU)

Reliktní druh vrchovišť, obývá nezastíněné rašelinné biotopy v horách, v nižších polohách velmi vzácný a vymírající 
druh. Vyskytuje se velmi lokálně na horských vrchovištích, zejména na Šumavě. Jinde velmi vzácný. Druh byl nalezen  
v 80. letech 20. st. na Dářských rašelinišťích ve Žďárských vrších, kde však výskyt nebyl potvrzen a zřejmě zde vymizel. Druh 
je ohrožený zarůstáním vhodných otevřených vrchovišť, v minulosti byla řada lokalit zničena těžbou rašeliny.
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NPR Radostínské rašeliniště



Brtnice - řeka

Břehy řek 
Štěrkové a štěrkopískové břehy vod patří v celé České republice k velmi ohroženým stanovištím. Na Vysočině došlo vlivem 
výstavby přehrad, regulací toků a zanášením toků bahnitými sedimenty k vymizení řady typických druhů těchto stanovišť.

Perileptus areolatus, CS – téměř ohrožený (NT) 

Druh zachovalých štěrkopískových břehů tekoucích vod v nížinách až pahorkatinách. V Čechách velmi vzácný a lokální např. 
v Polabí, na Moravě hojnější podél toků větších řek. Z území Vysočiny existuje pouze jeden starý údaj z okolí Mohelna před 
výstavbou přehrad na řece Jihlavě. Druh je ohrožený regulacemi toků a bagrováním říčních sedimentů.

Elaphrus aureus

Druh písčitých a štěrkopísčitých břehů tekoucích vod v nížinách až pahorkatinách. Lokální a vzácný v nejzachovalejších 
úsecích nížinných řek s přirozenou dynamikou toku. Zjištěn byl pouze jednou v PR Údolí Oslavy a Chvojnice. Druh je ohrožený 
regulacemi toků, bagrováním koryt a výstavbou přehrad.
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Biskoupky - Jihlava



Lebia cyanocephala, CS – ohrožený (EN)

Druh velmi suchých křovinatých biotopů ve stepních oblastech Čech a Moravy. Osidluje stepi, suché pastviny nebo výslunné 
stráně. V minulosti byl zjištěn na řadě lokalit v nejteplejších oblastech. Recentní nálezy prakticky chybí. Doložen je pouze 
jeden historický údaj z okolí Mohelna. Druh zřejmě na území Kraje Vysočina vymizel. Zastiňování a zarůstání suchých lokalit, 
změna mikroklimatu vhodných stanovišť a jejich degradace jsou pravděpodobným důvodem jeho vymizení.

Stepní trávníky  
I přes řadu významných stepních lokalit, zejména v oblasti Třebíčska, mnoho náročných stepních druhů z oblasti Vysočiny 
vymizelo, nebo je jejich výskyt velmi vzácný.

Cymindis angularis

Druh velmi suchých nezastíněných biotopů v teplých oblastech v nížinách až pahorkatinách. Vyskytuje se vzácně a lokálně 
v nejteplejších oblastech středních a severních Čech a jižní Moravy. Na Vysočině byl zjištěn na zachovalých velmi suchých 
stepních stanovištích na mělkých kamenitých půdách na východě Třebíčska. Často se vyskytuje na stanovištích koniklece 
velkokvětého. Druh je ohrožený degradací suchých biotopů vlivem ruderalizace, zarůstání náletem dřevin nebo zalesňováním.
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VladislavCymindis angularis 

Lebia cyanocephala 
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