
Přehled biotopů kde byly zastoupené druhy čeledi Silphidae 

 

(ve 2 sloupci jsou uvedené kódy jednotlivých druhů zastižených na jednotlivých biotopech, ve 

3 sloupci je tučně uveden počet druhů zastižených na jednotlivých biotopech a ve 4 sloupci je 

v závorce procentuální zastoupení uvedených druhů na daných biotopech + v závorce 

procento uvedených druhů – na konci přehledu je kód jednotlivých druhů zastižených 

Silphidů) 

 

 

POROSTY DŘEVIN 

 

Les (bez bližšího zařazení)  3-4-5-6-7-8-13 7  (53,8 %) 

 

Lesní cesty, pěšiny a jejich okraje  2-3-5-6-7-8 6  (46,2 %) 

 

Lesní průsek 3-5-7-8-9 5  (38,5 %) 

 

Lužní les 2-3-4-5-7 5  (38,5 %) 

 

Okraj lesa  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 13  (100 %) 

 

Ovocný sad (včetně přestárlých a  2-3-6-7-8-9-10-11-12 9  (69,2 %) 

 opuštěných sadů)  

 

Remízky na loukách nebo v polích  3-4-7-8-10-12 5  (38,5 %) 

 

Suťový les  7 1  (7,7 %) 

 

PŘÍRODNĚ BLÍZKÁ STANOVIŠTĚ (mimo vod) 

 

Louky 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 13  (100 %) 

 

Louky s náletovými dřevinami 3-4-5-6-7-8-10 7  (53,8 %) 

 

Okraje polí  3-5-7 3  (23,1 %) 

 

Parky  7 1  (7.7 %) 

 

Pastvina dobytka 6-7-8-9-10-12 6  (46,2 %) 

 

Pole (včetně neobdělávaných) 2-3-4-5-7-8-9-10-11-12 10 (76,9 %) 

 

Zahrady (včetně zahradních kolonií) 2-4-7-8-10-12 6 (46,2 %) 

 



VODY 

 

Břeh potoka (včetně kanalizovaných  2-3-4-5-6-7-8-12 8 (61,5 %) 

 částí)  

 

Břeh řek (větší vodní toky,  2-3-4-5-6-7-8-11-12 9 (69,2 %) 

 včetně jejich navigace)  

 

Břeh vodní nádrže (jezero, nádrž,  2-3-4-5-6-7-8-12-13 9 (69,2 %) 

 rybník, tůň, oprám apod.)  

 

Mokřady (často  řídkým, hustým  5-7 2 (15,4 %) 

 porostem dřevin)  

 

Okolí slepého ramena řeky  2-4-5-6-7 5 (38.5 %) 

 

 

KOMUNIKACE 

 

Luční cesty a jejich okraje  3-5-7-9-11-12 6 (46,2 %) 

 

Polní cesty a jejich okraje (často se   

 zatravněným středním pásem)  3-4-5-9-10-12 6 (46,2 %) 

 

EKOLOGICKY SILNĚ POŠKOZENÁ STANOVIŠTĚ 

 

Divoké skládky  7 1 (7.7 %) 

 

Opuštěné a nevyužívané průmyslové  

 plochy (často s náletovým porostem   

 dřevin)  3-7-12 3 (23,1 %) 

 

Pískovny a jejich okraje (na obvodu),   

 (včetně opuštěných pískoven)  2-3-4-10 4 (30,8 %)

  

 

Rudeální plochy různého typu  2-3-4-5-6-7-8-11-12 9 (69,2 %) 

 

Řízené komunální skládky a jejich okolí   

 (často se silně poškozeným okolím – 

 prach, papíry apod.)  2-3-4-5-6-7-8 7 (53,8 %) 

 

 

Skládky popílku (různě staré i 8 1 (7,7 %) 



 Z části rekultivované) 

 

Výsypky (holé i s náletovými  4-7-9 3 (23,1 %) 

 rostlinami)  

 

 

Kód zjištěných druhů Silphidů   

 

 

1 Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)   

2 Nicrophorus humator Olivier, 1790  

3 Nicrophorus interruptus Stephens, 1830   

4 Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)  

5 Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784  

6 Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758)  

7 Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)  

8 Silpha carinata Herbst, 1783  

9 Silpha obscura Linnaeus, 1758)    

10 Silpha tristis Illiger, 1798  

11 Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)  

12 Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)  

13 Xylodrepa quadripunctata (Linnaeus, 1761)  

 

Celkem 13 druhů 

 


