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Nový nález bìlozubky bìlobøiché (Crocidura leucodon) na Karlovarsku
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Abstract. Four individuals of the bi-coloured white-toothed shrew (Crocidura leucodon) were found from
February 10 till September 29, 2003 in Sedleèko and Andìlská Hora near Karlovy Vary (western Bohemia,
Czech Republic). In spite of several faunistic studies, this species had never been found in the Karlovy
Vary region. This new record of C. leucodon may be a part of evidence of the species� recent expansion in
the Czech Republic.

Dne 10. února 2003 jsem v obci Sedleèko nalezl dva exempláøe bìlozubky bìlobøiché, Crocidura leucodon
(Hermann, 1780). Sedleèko (430 m n. m.) le�í 8 km východním smìrem od Karlových Varù a patøí do
kvadrátu faunistického mapování èíslo 5743. Bìlozubky byly nalezeny zmrzlé (teplota v noci byla cca
�15 °C) na snìhové pokrývce poblí� hospodáøských stavení. Dal�í exempláø tohoto druhu jsem odchytil
10. 3. 2003 ve skleníku pøibli�nì 50 metrù od pøedchozího nálezu. Ètvrtého jedince jsem nalezl mrtvého
dne 29. 9. 2003 na lesní cestì v katastru obce Andìlská Hora pøibli�nì 100 m od hájovny (630 m n. m.).
Tato lokalita je od pøedchozí vzdálena cca 1,5 km jihozápadním smìrem a spadá do stejného pole faunis-
tického mapování.

Tìlesné rozmìry v�ech ètyø exempláøù jsou uvedeny v tab. 1. U prvních dvou exempláøù byly zji�tìny
velké tukové zásoby v bøi�ní dutinì. Bìlozubky jsou ulo�eny ve sbírkách Katedry zoologie PøF UK pod
uvedenými identifikaèními èísly. Jedinec nalezený u Andìlské Hory je uveden pod èíslem 01401.

Bìlozubku bìlobøichou jsem v lokalitì Sedleèko poprvé pozoroval ji� v roce 2001, ale nálezu jsem
nevìnoval dostateènou pozornost a nezachoval ani dokladový exempláø. Teprve po prostudování literatu-
ry (ANDÌRA 2000) jsem zjistil, �e výskyt bìlozubky bìlobøiché doposud nebyl v bývalém okrese Karlovy
Vary i pøes rozsáhlé faunistické výzkumy zaznamenán (BRDIÈKA 1980, HÙRKA 1988, BU�EK et al. 1990,
ZUBER 1996, VOHRALÍK & LAZAROVÁ 1998).

Nejbli��ími doposud známými lokalitami jsou Staré Sedlo (VOHRALÍK & LAZAROVÁ 1998) vzdálené
vzdu�nou èarou 18 km západnì a 24 km východnì vzdálený Blov (BU�EK et al. 1990). Výskyt na lokalitì
Staré Sedlo (kvadrát 5842) byl zji�tìn pøi rozboru vývr�kù sovy pálené (Tyto alba) získaných v roce 1963.
Nalezeny byly zbytky dvou jedincù (VOHRALÍK & LAZAROVÁ 1998). Výskyt u obce Blov (kvadrát 5645,
východní okraj Doupovských hor) je zalo�en na nálezu mrtvého jedince 10. 7. 1985 na ji�ním svahu vrchu
Koliba (507 m n. m.) (BU�EK et al. 1990). Bohu�el dokladový exempláø není dochován (BU�EK in verb.).
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Tab. 1. Tìlesné rozmìry nalezených bìlozubek bìlobøichých (v milimetrech, hmotnost v gramech)
Tab. 1. Body measurements of the collected individuals of Crocidura leucodon (in mm, weight in grams)

èíslo pohlaví hmotnost délka tìla délka ocasu délka tlapky délka boltce testes
No. sex weight head+body tail hind foot auricle

01398 F  (ad) 9 79 33 12,3 8,5 �
01399 M (sad) 9 77 37 12,3 8,5 3,1×2,3
01400 M (ad) 8 74 35 12,2 8 3,0×2,5
01401 F (ad) 7,5 76 35 11,6 8 �

Ov�em VOHRALÍK (in verb.), který analyzoval velké mno�ství vývr�kù sovy pálené sebrané v letech 1978
a� 1980 z cca 30 lokalit v pøilehlé oblasti (�atecká pánev a východní podhùøí Doupovských hor), zde
tento druh nenalezl, co� do jisté míry zpochybòuje výskyt na lokalitì Koliba.

Nález bìlozubky bìlobøiché v obci Sedleèko a u Andìlské Hory pravdìpodobnì souvisí s jejím kontinu-
álním roz�íøením v západní èásti údolí Ohøe a mohl by být jedním z dal�ích dùkazù, které podporují
zji�tìní o recentním zvìt�ování areálu výskytu tohoto druhu v Èeské republice (ANDÌRA 2003).
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