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Kobylka jižní (Meconema meridionale A. Costa, 1860) – nový druh 
pro faunu jižních Čech
The Southern Oak Bush-cricket (Meconema meridionale A. Costa, 1860) – a new species for the 
fauna of South Bohemia

Ladislav Černý (1)

Abstract: The Southern Oak Bush-cricket (Meconema meridionale) was recorded in South Bo-
hemia for the first time. Two individuals were incidentally found drowned in a barrel of water in 
České Budějovice in 2019 and 2020 respectively. The occurrence of Southern Oak Bush-cricket in 
an urban environment is in accordance with what is known about the species habitat requirements 
within its recently colonized range.

Key words: Czech Republic, expansion, new record, Orthoptera, South Bohemian Region, 
Tettigoniidae.

Kobylka jižní je drobným nestridulujícím mikropterním, původně jihoevropským druhem, šířícím 
se vlivem globálního oteplování k severu. K její relativně rychlé expanzi přispívá nákladní a au-
tomobilová doprava a za pionýrská stanoviště jsou považovány autokempy, benzinové stanice či 
dálniční odpočívky. Mimo původní areál je výskyt většinou omezen na urbánní prostředí, jako jsou 
parky, zahrady apod. (Hawkins 2001, Balvín et al. 2010, Vlk et al. 2012, Rada 2017). Pouze ma-
ďarské nálezy dokládají výskyt na přírodních nebo přírodě blízkých biotopech vzdálených od hlav-
ních silničních tahů (Nagy 2001). Od šedesátých let dvacátého století postupně expanduje ze své 
původní domoviny v jižní Evropě a je prvně zaznamenána v jihozápadním Německu a Rakousku, 
poté pak v severní a východní Francii (Hawkins 2001). Během devadesátých let dvacátého století 
je nalezena též v Belgii (Couvreur 1996) a Nizozemí (van As & Kleukers 1994). Začátkem milé-
nia i ve Velké Británii (Hawkins 2001) a Maďarsku (Nagy 2001). V roce 2014 je publikován první 
nález pro Polsko (Liana & Michalcewicz 2014) a po pěti letech Grobelny et al. (2019) konstatují 
její rozšíření v téměř celé jižní polovině Polska. V České republice je první exemplář nalezen v au-
tokempu Skalice u Slapské přehrady (Balvín et al. 2010) a výskyt je následně doložen na několika 
místech v Praze a okolí, Brně a Jihomoravském kraji (Balvín et al. 2010, Vlk et al. 2012). Nověji 
pak také z Plzně, Olomouce, Ostravy a Znojma (Rada 2017). První nález pro jižní Čechy z roku 
2019 pochází z Husovy kolonie v Českých Budějovicích. Jedná se o náhodný nález utonulé samice 
v sudu s vodou určenou k zálivce umístěném pod vzrostlým zeravem západním (Thuja occidenta-
lis), který roste v těsném sousedství třešně (Prunus sp.). Následný rok byl na témže místě nalezen 
utonulý samec. Oba dokladové kusy jsou uloženy ve sbírce Jihočeského muzea v Českých Budě-
jovicích (JMBC). Vzhledem ke způsobu šíření této kobylky pasivním transportem automobilovou 
dopravou lze její výskyt a šíření předpokládat i na dalších, především antropogenních stanovištích 
jižních Čech.

Nálezové údaje:

1 samice, Jihočeský kraj; České Budějovice, Husova kolonie, Blahoslavova ul.; 48°59′9.6″N, 
14°29′9.3″E; 384 m n. m.; 7052b; 10. 11. 2019; L. Černý lgt. et det.
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